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 هاي مشاوره مهارت

و آموختندداهاي گوش مهارت ن

.از ارتباط غير كالمي مفيد استفاده كنيد•

.باز بپرسيدتسؤاال•

و حركاتي• .از خود نشان دهيد كه عالقمندي شما را بيان كند عكس العمل

.را تكرار كنيد يا فرد مراقب كودكگفته هاي مادر•

.نشان دهيد كه احساسات او را درك مي كنيد- همدلي كنيد مادربا•

.قضاوت كننده بپرهيزيد از بكار بردن كلمات•

و ايجاد اعتماد به نفس مهارت  هاي حمايت

و افكار فرد مراقب كودك• .را بپذيريد احساسات

،/يا مادركارهاي درست• و تحسين مراقبت كننده .د كنيو كودك را شناسايي كرده

.كمك هاي عملي ارائه كنيد•

.اطالعات مناسب بدهيد•

اي• و محاوره .بكار ببريد زبان ساده

؛ دستور ندهيد• .يكي دو پيشنهاد بدهيد
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 دوره معرفي

؟ مشاوره شيردهي چرا دوره آموزشي  مورد نياز است

، در سال و يونيسف را منتشر كردند تا"و كودك خردسال استراتژي جهاني تغذيه شيرخوار" 2002سازمان جهاني بهداشت

و كودكان خردسال توجه جهاني را به تاثير روش هاي و بقاء شيرخواران ، سالمت ، تكامل ، رشد تغذيه بر وضعيت تغذيه

و توصيه هاي مشاوره هاي كارشناسياين استراتژي بر اساس.د نماينمعطوف  به نتايج توصيه ارائه پايه گذاري شده كه منجر

بر بهداشت عمومي جهاني  ،" مبني و تغذيه تكميلي مناسب6تغذيه انحصاري با شير مادر به مدتو ترويج حمايت حفظ و ماه

با سالم . گرديد"سال يا بيشتر2تغذيه با شير مادر به مدت تداوم همراه

با اما ما. تغذيه نمي شوندتوصيه شده روشاين بسياري از كودكان تبسياري از  رضايت غذيه با شير مادر را به طوردراني كه

و يا تغذيه با شير مادر را متوقف شروع بخشي ، اغلب در طول چند هفته اول پس از زايمان تغذيه تكميلي را شروع كرده مي كنند

در. كنندمي  كافي دريافت ماه اول زندگي خوب رشد كرده اند، تغذيه تكميلي را به اندازه6بعالوه بسياري از كودكان حتي آنها كه

بيش از يك سوم. اين مشكل در بسياري از كشورها رو به افزايش است. در نتيجه ممكن است به سوء تغذيه مبتال شوند،نمي كنند

، كمبود ويتامين( سال دچار سوء تغذيه5كودكان زير  ، الغري هاAاعم از كوتاهي قد و ساير ريزمغذي همچنين. هستند)و آهن

از سوء تغذيه در . مشاركت داردكودكان ساالنه ميليون موارد مرگ6/10كشورهاي در حال توسعه با بيش از نيمي

، عفونت.گيج كننده است HIVدر ارتباط با پاندمي،تغذيه شيرخواران در سال هاي اخير پيام هاي مربوط به در برخي كشورها

HIV در. يكي از علل اصلي مرگ كودكان را تشكيل مي دهد و%90كودكان ، عفونت را از مادران شان قبل يا حين زايمان موارد

و 1997در سال. يا از طريق تغذيه با شيرمادر كسب مي كنند  ، يونيسف را UNAIDSسازمان جهاني بهداشت بيانيه مشتركي

 مثبت بايد براي تصميم گيري آگاهانه در مورد تغذيه HIV، خانم هاي اينكه به منتشر ساختند كه در آن اشاره شده 

، مورد حمايت قرار گيرند ان شيرخوار و همچنين براي به اجرا در آوردن روشي كه انتخاب مي كنند .شان توانمند شوند

كن HIVخانم هاي شيرخواران به رهنمودها چند روش تغذيه اي را براي ،. ند مثبت پيشنهاد مي اين رهنمودها، ضرورت حفظ

و حمايت از تغذيه با شير مادر را و يا آزمايش HIVخانم هاي براي ترويج و همچنين به منظور پيشگيري از اشاعه نشده منفي

.، مورد تاكيد قرار مي دهدغذيه مصنوعي به شيرخواران مادران غير آلودهت

و در كتاب شما نيز به وضوح مشخص HIVضوع اين دوره شامل جلساتي است كه در آن به مو و تغذيه شيرخوار مي پردازد

؛ اما HIVاگر در محلي كه زندگي يا كار مي كنيد. شده است ، اين جلسات را مي توانيد به حساب بياوريد موضوع مرتبطي است

و زمان آن را به ساير جلسات اختصاص دهيد HIV اگر . مشكل منطقه شما نيست مي توانيد اين جلسات را حذف كنيد

وبهنظير شما مي توانندو مشاوريني كاركنان بهداشتي درماني روش مناسبي را برايتاكمك كنند مراقبين شيرخوارانمادران

راو كرده شان انتخاب ان شيرخوارتغذيه  مو آنان و تمام طولدررا بسيار مهم است كه اين كمك.فقيت تغذيه نمايندبا سال اول



٧

مادران درباره تغذيه كودكان شان در تمام اوقات اعم از اينكه به توصيه هاي خوبي مي توانيد شما. ارائه كنيددوم زندگي كودك

 ، و يا بيمار باشند . ارائه دهيدسالم

، اممكن است احساس كنيد كه خود برنامـه تحصـيلي پزشـكان،، در گذشـته. نديده ايـدهااين نوع كمك رائهآموزش كافي براي

و يا ماماها بندرت و مشاوره شـيردهي پرستاران مشـاوره هـدف ايـن دوره آموزشـي. شـامل مـي شـدرامهارت هاي حمايتي

ت هاي اساسي مشاوره شيردهي كه است، آموزش مهار تغذيـه مادران را بـه گونـه اي كـه نيـاز دارنـد بـراي بتوانيد به نحوي

و تشويق قرار دهيد شان مناسب كودكان .مورد حمايت

و جلسـات. طي اين دوره انتظار مي رود سخت كار كنيد در و درخواست مي شود كه تمرين ها اطالعات زيادي نيز به شما ارائه

ا عملي را به منظور ارتقاء مهارت هاي مشاوره و بـا. نجام دهيد اي خود و لذت بخش باشد اميد است كه اين دوره برايتان جالب

و براي شما ارزشمندتر نمايد و كودك را در آينده براي آن ها ثمربخش تر ، كار كردن با مادر .مهارت هايي كه مي آموزيد

:اهداف دوره

، شركت كنندگان قادر خواهند بود در مورد اجراي و يونيسف براي توصيه هاي پس از اتمام اين دوره سازمان جهاني بهداشت

و كودكان خردسال از بدو تولد تا  و همچنين در مورد24تغذيه شيرخواران و آنها را حمايت نمايند ماهگي با مادران مشاوره

و عملي كردن آن با مادران آلوده به  راو كرده مشاوره HIVانتخاب يك روش تغذيه مناسب در دو سال اول زندگي مورد آنها

.حمايت قرار دهند

و كتاب راهنما :دوره آموزشي

يكو كودك خردسال تغذيه شيرخواردر مورد مشاوره جلسه است كه البته39شامل اين دوره:ادغام يافتهآموزشي دوره،

، برنامه دوره را آن مدير دوره. به طرق مختلف ترتيب دهيد جلسات را مي توانيد بر اساس شرايط موجود محلي خود،  آموزشي

و زمان بندي آنرا به شما خواهد داد  .گونه كه متناسب با نيازهاي شماست،طراحي نموده

در، راهنماي اصلي كتاب راهنماي شركت كنندگاناين و در تمام جلسات بجز جلسات عملي بايد همراه شما شما اين دوره است

، خالصه اي از اطال. باشد  عات اصلي هر جلسه را خواهيد ديد كه شامل توضيحاتي است در باره نحوه در صفحات بعدي

، گرچه شايد در مورد. بكارگيري هر يك از مهارت هايي كه مي آموزيد نيازي نيست كه از جزئيات جلسات يادداشت برداريد

ها( قسمت هايي كه جالب هستند  و همچنان كه آموخته هايتان را نگه بعد از اتمام دوره نيز، كتاب. مفيد باشد) مانند بحث داريد

.از آن بعنوان مرجع استفاده كنيد بكار مي گيريد،عمل را در 

: كتاب راهنما همچنين حاوي موارد زير است

 از اساليدهاي كليدي جهت بخاطر سپردن مطالب تصاويري•

ها• ، چك ليست ، ليست ها و جلسات عمليبرا فرم ها ي تمرينات
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از تمرينات كتبي• .شما بايد به طور انفرادي اتجام دهيد كه هر يك

، بنابراين مجبور و چك ليست ها را براي استفاده در جلسات عملي دريافت خواهيد كرد ، ليست ها تصاوير جداگانه اي از فرم ها

.همراه خود بياوريد در جلسات عملي نيستيد كتاب را 

، پس از انجام تمرين پاسخ خود را كنترل"اين كار به شما اجازه مي دهد كه بعدا. دريافت مي كنيدرا نامهبرگه هاي پاسخ كتبي

و سؤاالتي كه احيانا .فرصت نكرده ايد پاسخ بدهيد را مطالعه نماييد"كنيد
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 جلسه اول

و كودك خردسالتغذيه درباره مقدمه اي  شيرخوار

و كودكان خردسال :استراتژي جهاني تغذيه شيرخواران

و كودكان خردسالشيرخوار استراتژي جهاني تغذيه تا 2002در سالو تدوين UNICEFو WHOتوسط ان اجرائي گرديد

، تكامل"مجددا ، رشد و،توجه جهاني را به تاثير روش هاي تغذيه بر وضعيت تغذيه و در نتيجه بقاي كودكان سالمت

.شيرخواران جلب نمايند

. مي باشدجهان سال5ميليون موارد مرگ ساالنه كودكان زير6/10از%50تغذيه بطور مستقيم يا غير مستقيم عامل مرگءسو

، طي يك سال اول زندگي اتفاق مي افت بيش از دو سوم اين مرگ ها كه اغلب همراه با روش .دنهاي نامناسب تغذيه اي است

قببر اساس استراتژي جهاني ، 1981در سال"شونده هاي شير مادركد بين المللي بازاريابي جانشين" لي مانند نهضت هاي

. پايه گذاري گرديد 1991در سال"نهضت راه اندازي بيمارستان هاي دوستدار كودك"و 1990در سال"اعالميه اينوچنتي"

، سازمان جهت استفاده دولت استراتژي جهاني و افراد عالقمند مانند كاركنان بهداشتي مجرب و بنگاه ها هاي هاي غيردولتي

و ارگان . هاي دولتي طراحي شده است اقتصادي

ترا ذكرو كودكان خردسال براي تغذيه شيرخواران UNICEFوWHO هاي اين استراتژي توصيه و و مي كند  عهدات

و به و افراد مسئول را بيان كرده به مادرانازحمايتو ترويجحفظ، اقداماتي كه آن ها مي توانند برايمسئوليت هاي دولت ها

. اشاره مي كند انجام دهند،روش هاي تغذيه اي توصيه شده منظور پيروي از 

:اهداف

:شركت كنندگان خواهند توانستپس از تكميل اين بخش

و كودك خردسال را توصيف كنند• .استراتژي جهاني تغذيه شيرخوار

.اهداف عملي استراتژي جهاني را فهرست كنند•

.ماه را بيان كنند0-24توصيه هاي فعلي تغذيه كودكان•
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 خردسالو كودك استراتژي جهاني تغذيه شيرخواراهداف اجرائي

خردسالو كودكاستراتژي جهاني تغذيه شيرخوار
خالصه اهداف اجرائي

م : هستند به انجام موارد زيرظفؤتمام دولت ها

:را پيگيري كنند (INNOCENTI)اينوچنتي قبلي اعالميه اهداف: الف

و اختيارات مناسب مي باشد را به عنوان هماهنگ كننده كشوري تغذيه با شير مادر تعيين.1 فردي كه داراي قدرت نفوذ

و كميته كشوري تغذيه با شير مادر را متشكل از بخش هاي مختلف تشكيل دهند  .كرده

كه.2  بيانيه("ده اقدام براي شيردهي موفق"مراقبت مادران، ارائه كننده تمام مراكز بهداشتي درماني اطمينان پيدا كنند

ها براي UNICEFو WHO مشترك . كامال اجرا مي كنندرا) تغذيه باشيرمادر در زايشگاه

و قطعنامه هاي مرتبط.3 .مي كنندرا اجرا بعدي كد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر

حققانون جامعي براي حمايت از زنان شاغل.4 و پشتوانه اجرائي نيز براي آنان شيردهي به منظور حفظ تدوين كرده

.آن در نظر بگيرند

:را نيز فراهم كنند زيرجديد پنج هدفاجراي مقدمات:ب

5.، ، اجرا و كودكان خردسال، تكميل و ارزشيابي كنند سياست جامعي را براي تغذيه شيرخواران .پايش

در.6 ، تغذيه انحصاري با شيرمادر و ساير بخش هاي مرتبط و ادامه6اطمينان پيدا كنند كه بخش بهداشت ماه اول عمر

و در ضمن دسترسي مادران را به حمايت هاي مورد2شيردهي تا  و ترويج مي كنند و حتي بيشتر را حفظ، حمايت سال

.نياز فراهم مي كنند 

و به موقع را همراه با ادامه تغذيه با شير مادر ترويج كنند.7 ، كافي ، سالم .تغذيه تكميلي مناسب

و خاص را تهيه نمايندشيرخوارراهنماي تغذيه.8 و كودكان خردسال بويژه در شرايط دشوار .ان

بازاريابي جانشين شونده براي اجرائي كردن كد بين المللي انين جديد يا ساير اقدامات مناسب مورد نيازقوتدوين.9

و قطعنامه هاي مرتبط .توجه قرار دهندموردرابعديهاي شير مادر

:ماه اول زندگي6تغذيه با شير مادر در

و نمو سالم شيرخواران مي باشد مطابق توصيه هاي جهاني. تغذيه با شير مادر، روش بي نظير تامين غذاي ايده آل براي رشد

، شيرخواران  و سالمتي مطلوب بايد ماه اول6در بهداشت عمومي و تكامل تغذيه انحصاري با شير عمر به منظور تامين رشد

.مادر داشته باشند
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تعريف تغذيه انحصاري با شير مادر

و غذاي جامد ديگري هيچ نوع مايعات يا او تغذيه انحصاري با شير مادر يعني به شيرخوار فقط شير مادر داده شود

.حتي آب دريافت نكند 

و نيز داروها در اين تعريف مجاز است و مواد معدني .دادن قطره يا شربت مكمل هاي ويتامين ها

و ارتقاء آنان را برايمادران به كمك هاي عملي افراد ماهري مثل شما نياز دارند تا و روشايجاد اعتماد به نفس هاي تغذيه

و در تغذيه انحصاري پيشگيري يا حل  .گردانيدبا شير مادر موفق شيرخواران شان مشكالت تغذيه با شير مادر كمك كرده

:تغذيه تكميلي

بعد.نياز دارند كه تغذيه تكميلي ناميده مي شودغذاهاي ديگريبهبراي تكميل تغذيه با شير مادر شيرخواران ماهگي تمام6بعد از

، تغذيه تا از شروع تغذيه تكميلي و حتي بعد از آن ادامه يابد2با شير مادر بايد .سال

:در تغذيه تكميلي نكات زير بايد رعايت شود

و مواد مغذييعني زمان: به موقع باشد ازي شروع شود كه انرژي و آن است مورد نياز كودك بيش كه توسط تغذيه انحصاري

.با شير مادر تامين شود مكرر 

و انرژي كافي يعني ريز مغذي: كافي باشد ، پروتئين .رشد را برآورده كند در حالنيازهاي تغذيه اي كودك براي تامين ها

و ايمن باشد و با دست هاي تميز يعني بصورت بهداشتي ذخيره: سالم باو تهيه شود بطري بدون،استفاده از ظروف پاكيزه،

.به كودك خورانده شودو سرشيشه 

و روش تغذيه مناسب سن كودك باشد شود داده به شيرخوار گرسنگي غذا مطابق با نشانه هاي يعني: مناسب باشد .و دفعات

: خاصو مشكل دار شرايطدر تغذيه

و مشكل دار نيز صحبت مي كند استراتژي جهاني از.، هم چنين در ارتباط با تغذيه در موارد خاص : اين موارد عبارتند

، كودكان كم وزن بحران ، كودكان دچار سوء تغذيه در اين.ايتامو HIVن مادران آلوده به شيرخوارا،) LBW( هنگام تولدها

و LBW، در مورد تغذيه كودكان آموزشيدوره  .بحث خواهيم كرد HIVو تغذيه شيرخواران
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 جلسه دوم

؟  چرا تغذيه با شير مادر اهميت دارد

:مقدمه

و كودكان خردسالاستراتژي جهاني تغذيه شيرخوار" توصيه عمر ماه اول6دررا با شير مادرانشيرخوار تغذيه انحصاري"ان

وترديد براي اين كه بتوانيد به مادراني كه در مورد ارزش شير مادر.مي كند را دارند كمك كرده بايد بدانيد،حمايت كنيدآنان

و شير مصنوعي را بدانيد بين تفاوت هاي الزم استهم چنين.ا تغذيه با شير مادر اهميت دارد چر . شير مادر

: مزاياي شير مادر

سمت( مزاياي شير مادر در مورد فكر كردن. تغذيه با شير مادر را به طور خالصه بيان مي كند عمدهتصوير زير مزاياي

چپ( تغذيه با شير مادرو مزاياي) راست  .مفيد خواهد بود) سمت

:مزاياي شير مادر

.موادمغذي كامل را داراست•

به• و با كفايت سهل الهضم بوده

. مصرف مي رسد 

به شيرخوار• را در مقابل ابتال

. عفونت ها محافظت مي كند 

 بسيار ارزان تر از شير مصنوعي است

:مزاياي تغذيه با شير مادر

و• و كودك به پيوند عاطفي مادر

. كمك مي كندتكامل وي 

.مي اندازدحاملگي مجدد را به تاخير•

. مي كند از سالمت مادر محافظت•

:اهداف

:توانستپس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند

.مزاياي تغذيه انحصاري با شير مادر را بيان كنند•

را• . نام ببرند معايب تغذيه مصنوعي

و تغذيه با شير مادر را توضيح دهند• .تفاوت هاي اصلي ميان تغذيه مصنوعي
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و شير مواد مغذي  دام هاي شير مادر

و شيرهاي دام  مقايسه مواد مغذي شيرمادر

 مادر گاو شير بز شير شير

 چربي

 پروتئين

 الكتوز

و روغنهاي شير شاملاز مواد مختلفي)موالفر(مصنوعي هايشير ، سويا شو هاي دام كه.دننباتي ساخته مي گر چه براي اين

هنوز فاصله زيادي وجود دارد تا بتوان، امااست گرفتهشبيه شير مادر شوند تالش زيادي صورت اين محصوالت هر چه بيشتر

.ها به عنوان يك غذاي كامل براي شيرخواران استفاده كرد از آن

و شير مادر الزم است را درك كنيم، تركيب شير مصنوعي اينكه براي و هم چنين چگونگي اصالح تفاوت هاي بين شيرهاي دام

.مبدانيرا)فرموال(شيرهاي دام براي تبديل شدن به شير مصنوعي

و بز مقايسه مي كند نمودار مواد مغذي اين ، پروتئينهاهمه شير.شير مادر را با شير تازه گاو حاوي چربي براي تامين انرژي

و  .قند شير بنام الكتوز براي تامين انرژي مي باشند براي رشد

و براي كليه هاي تكامل نيافته شير خوارنشير مادر دارنسبت به دام پروتئين بيشتري هايشير دفع اين مقادير زياد پروتئيند

.است دشواربسيار 

و و چشم اين اسيد. سالمت عروق خوني مي باشد شير مادر هم چنين حاوي اسيدهاي چرب ضروري مورد نياز براي رشد مغز

.دام موجود نبوده ولي ممكن است به شير مصنوعي اضافه شده باشند هايهاي چرب در شير
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: در شيرهاي مختلفها كيفيت پروتئين

در شيرهاي مختلفهاكيفيت پروتئينهايتفاوت

 شير گاو شير مادر

.هضم آن آسان است

هاي پروتئين

 ضد عفونت
 WHEYپروتئين

 دلمه

. هضم آن دشوار است

درست است كه مقدار پروتئين شير گاو براي توليد شير. متفاوت است همانند كميت آن در شيرهاي مختلف كيفيت پروتئين

هامصنوعي قابل اصالح است اما كيفيت  ا پروتئين .ندغير قابل تغيير

، فوق نمودار است كه در معده شيرخوار به صورت اليه اي ضخيم كازئيننشان مي دهد كه بيشتر پروتئين موجود در شير گاو

.دشوو غير قابل هضم دلمه مي 

ها ار را در مقابل عفونتو شيرخو استمي باشد كه حاوي پروتئين هاي ضد عفونت WHEYپروتئين شير انساني بيشتر از نوع

. كندمحافظت مي

و حتي با شير مصنوعي تغذيه مي شوند،كودكاني كه وقتي با ممكن است نسبت به پروتئين هاي شير گاو عدم تحمل پيدا كنند

شوشيرهاي حاوي پروتئين هاي مختلف تغذيه  و عالئم ديگر پيدا كنن،ندمي ، بثورات جلدي ، درد شكم .د ممكن است اسهال

كازئين35%

كازئين80%
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:ها عفونت در برابر محافظت

و عواملي بر ضد عفونت ها مي باشد كه به حفاظت شيرخوار در مقابل بسياري از عفونت ها شير مادر حاوي گلبول هاي سفيد

،. كمك مي كند  واسهالبيماري هاي را در مقابل شيرخوارتغذيه با شير مادر ،ي و عفونت،گوشعفونت تنفسي  مجاري مننژيت

.حفاظت مي كند ادراري

گلبول هاي سفيد در بدن او فعال شده وبراي حفاظت،)1(مواجه مي شودينشان مي دهد كه وقتي مادر با عفونت فوقتصوير

با،)2(دنوي عليه عفونت آنتي بادي تشكيل مي ده و آنتي دي توليد مي كنند برخي از اين گلبول هاي سفيد به پستان مادر رفته

شوحفاظت شيرخوار به داخل آنتي بادي هاي مادر براي،)3( .4(دنشير مادر ترشح مي (

او،دكراز مادر جدارا بنابراين وقتي مادر با عفونتي مواجه مي شود نبايد شيرخوار  را در مقابل عفونت محافظت چون شير مادر

.كندمي

 تغييرات در تركيب شير مادر

و،غليظكه ها در روزهاي اول پس از زايمان توليد مي كنند پستانكه شيري است:) آغوز( كلستروم ا به رنگيزرد رنگ

به آغوز حاوي پروتئين بيشتري. است روشن . شير رسيده است نسبت

وو پستان مي شود ميزان آن زيادترسپس. شيري است كه بعد از روزهاي اول توليد مي شود:شير رسيده ، سفت ها پر

كهومي شوند سنگين .ً آمده اندًشير به اصطالحاً بعضي از مادران مي گويند

مي شيري است كه در ابتداي هر وعده شيردهي از پستان: foremilkايشير پيشين .شود ها خارج
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.خارج مي شودها شيري است كه در انتهاي هر وعده شيردهي از پستان:hindmilk شير پسين يا

از شير اين چربي ها انرژي زياد شير مادر را فراهم.چربي مي باشد پسين سفيدتر از شير پيشين بنظر مي رسد چون سرشار

، بلكه بايد را در هر وعده به همين دليل تغذيه با شير مادر.مي كنند و شيرخوار را از پستان جدا كرد نبايد به سرعت خاتمه داد

، ادامه يابد اجازه داد تغذ .شير چرب انتهايي را دريافت كندتايه با شير مادر تا زماني كه كودك مي خواهد

تر Foremilkپيشين شير مي Hindmilk پسين از شير رقيق و حاوي مقادير فراوان بنظر و مقدار آن نيز بيشتر است رسد

و ساير مواد مغذي است  ، الكتوز ، بنابراين آب مورد نيازش foremilkچون شيرخوار با مقدار زيادي. پروتئين تغذيه مي شود

، حتي در هواي گرم نيز نيازي به مصرف ساير مايعات ندارد6و تا سن را دريافت مي كند  احساس عطش شيرخوار اگر.ماهگي

.خوردبكمتر شير مادر شيرخواركه سبب مي شود،دنماينبر طرف با دادن آب يا ساير مايعات را 

)آغوز( كلستروم

اهميتخواص

و آلرژي محاظفت كننده استدر برابر ابتال به عفونتسرشار از آنتي بادي

در برابر ابتالء به عفونت محاظفت كننده استگلبول هاي سفيد بسيارحاوي

.و پيشگيري از يرقان نوزادي كمك مي كندنيومبه دفع سريع مكوملين

عدم تحمل به غذاو به تكامل روده كمك مي كند واز آلرژي فاكتورهاي رشد حاوي

.جلوگيري مي كند 

مي شدت عفونتAسرشار از ويتامين .دهد را كاهش

و پروتئين هاي بيشتري كلستروم به، آنتي بادي هم چنين گلبول هاي سفيد آن نيز بيشتر. شير رسيده عليه عفونت ها داردنسبت

از. است  و در مقابل بسياري ، كمك مي كند  آغوز به پيشگيري از عفونت هاي باكتريال كه براي نوزادان خطرناك است

، نوزاد آان بيماري هائي كه پس از زايمان شوبا به.د ايمني اوليه ايجاد مي كندنن مواجه مي مختصري اثرات ملين نيز دارد كه

و از تشديد زردي جلوگيري مي كند. كمك مي كند مكونيومپاك كردن روده نوزاد از  .اين كار بيلي روبين را از روده دفع كرده

، آغوز حاوي فاكتورهاي رشد و از ايجاد بعد از تولد كمك مي كندروده نابالغ شيرخوار به تكاملي مي باشد كه بسياربعالوه

و عدم تحمل به ساير غذاها پيشگيري . نمايدمي آلرژي

، سرشار از ويتامين ميAكلستروم كه.دهد است كه شدت عفونت هاي احتمالي شيرخواران را كاهش لذا خيلي مهم است

 تغذيهقبل از شروع.نوزاد وقتي متولد مي شود آغوز در پستان مادر آماده مي باشد. آغوز را مصرف كند"شيرخوار حتما

به. با شير مادر نبايد هيچ ماده غذائي يا مايعات ديگري به او داده شود نوزاد ، احتماال منجر تغذيه مصنوعي قبل از دريافت آغوز

و عفونت مي گردد ايجا .د آلرژي
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 مزاياي رواني تغذيه با شير مادر

ب و باعث مي شودهتغذيه با شير مادر و شيرخوار كمك مي كند و صميمي ميان مادر از لحاظ مادركه ايجاد رابطه عاشقانه

و نوزاد بين ماس نزديكت. عاطفي ارضاع شود ه كمك بالفاصله پس از زايمان به استحكام اين رابطمادر

.ناميده مي شود)Bonding(پيوند عاطفي اين رابطه.مي كند

و امنيت رواني بيشتري خواهد داشت ، كمتر گريه مي كند برخي مطالعات نشان داده اند. اگر شيرخوار با شير مادر تغذيه شود

كه. ضريب هوشي كودكان كمك مي كند ارتقاءكه تغذيه با شير مادر به  در هفته هاي اول زندگي با شير مادر نوزادان كم وزن

، در سال .برخوردارند باالتريوشيهاز بهره،نسبت به كودكاني كه با شير مصنوعي تغذيه شده اند هاي بعد تغذيه مي شوند

 تغذيه مصنوعيمضرات

.در اين نمودار معايب اصلي تغذيه مصنوعي بطور خالصه آمده است

تغذيه مصنوعيمضرات

و كودك•  اختالل در پيوند عاطفي مادر

به• و اسهال پايدار ابتال بيشتر  اسهال

به•  عفونت هاي تنفسي ابتال بيشتر

و كمبود ويتامين• A سوء تغذيه

و افزايش•  عدم تحمل به غذا آلرژي

 بيماري هاي مزمن خطر ابتالء به برخي افزايش•

 چاقي•

 ضريب هوشي كمتر•

س مادر احتمال حاملگي زودر•

و تخمدان در مادر• ، سرطان پستان  افزايش خطر كم خوني
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 شير مادر در سال دوم زندگي

از6در و آب مورد نياز شيرخوار را تامين مي كند ولي ، تغذيه انحصاري با شير مادر تمام مواد غذائي 6ماه اول زندگي

ت ماهگي به بعد شير مادر به تنهائي .كفايت نمي كند مين نيازهاي شيرخوارأبراي

، عالوه بر شير مادر به تغذيه كمكي نيز نياز دارد6در جلسه اول ياد گرفتيم كه شيرخوار از پس به هر حال. ماهگي به بعد

،6از و مواد مغذي مهممنبع همچنان تغذيه با شير مادر تداوم ماهگي شو با كيفيت انرژي .د محسوب مي
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3جلسه

 مي كنند؟ كارها پستان چگونه

 مقدمه

و فيزيولوژي پستان آموزش خواهيد ديد ها براي كمك به مادران بايد بدانيد كه پستانشما. در اين قسمت، شما درباره آناتومي

 چگونه كار مي كنند؟

دري براي خاصشما نمي توانيد روش يا هر مشكلي ياد بگيريد، اما چنانچه با چگونگي كار پستان آشناو هر موقعيت مشاوره

و در پستانچه اتفاقي شويد، مي توانيد تحليل كنيد كه  كمك كنيد تا بتواند دربارهيمادرهر به قادر خواهيد بود ها رخ مي دهد

. تصميم بگيرد است،ين آنچه كه براي او بهتر

 آناتومي پستان

: اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

آن• و فعاليت .را بيان كنند ها اسامي قسمت هاي مختلف پستان را بدانند

و ترشح شير را توضيح دهند• .چگونگي كنترل هورموني توليد

و نامناسب شيرخوار را شرح دهند تفاوت• .بين پستان گرفتن خوب

و غير مؤثر را شرح دهند• .تفاوت بين مكيدن مؤثر
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.را نشان مي دهد آناتومي پستان فوق نمودار

، آرئول و ماده چربي ترشحندر آرئول وجود دار مونتگمري غدد. ناميده مي شود) هاله(پوست تيره اطراف نوك پستان د

از.د كه پوست را سالم نگه مي داردنمي كن و در واقع حفرات خيلي كوچكي هستند كه در داخل پستان آلوئول ها وجود دارند

ها آلوئول وجود دارد كه در تصوير فقط تعداد كمي از آنها در هر پستان ميليون. شير تشكيل شده اند سلول هاي ترشح كننده

سه. نشان داده شده اند را. آلوئول نشان داده شده است داخل كادر تصوير بزرگ شده هورموني به نام پروالكتين اين سلول ها

.وادار به ترشح شير مي كند

ه و باعث خروج شيراطراف آلوئول ها سلول هورموني به نام اكسي توسين.مي شوند اي عضالني وجود دارند كه منقبض شده

، شير را از آلوئول ها خارج مي كنند. اين سلول هاي عضالني را منقبض مي كند  شير در فاصله بين. لوله ها يا مجاري كوچك

و مجاري كوچك ذخيره مي شود ي بزرگ تر در زير آرئول در هنگام شيردهي متسعمجار. دفعات شيردهي در آلوئول ها

و شير را . در خود نگه مي دارند به طور موقت مي شوند

و و بافت محافظتي احاطه شده اند آلوئول هاي ترشحي ه.مجاري توسط چربي و ساير بافت راا،در واقع همين چربي پستان

ونده شكل مي هد و بزرگ به.م ناشي از آن است تفاوت اندازه پستان هاي كوچك و بزرگ هر دو تقريبا  پستان هاي كوچك

دو مقدار مشابهي . به مقدار قابل توجهي شير توليد كنند مي توانند بافت غددي دارند بنا بر اين هر

پروالكتين
و هر وعدهطول پروالكتين در ازتغذيه شيرخوار ،تغذيهبراي توليد شير وعده بعدي،آنپس

.ترشح مي شود
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آن. وقتي كه شيرخوار شروع به مكيدن پستان مي كند پيام هاي حسي از نوك پستان به مغز فرستاده مي شوند ،در پاسخ به

و سلول هاي. پروالكتين ترشح مي كند، غده هيپوفيز كه در قاعده مغز قرار دارد پروالكتين از طريق خون به پستان ها رفته

.ها نيز شير بيشتري توليد خواهند نمود هرچه شيرخوار بيشتر بمكد پستان. شير مي كند توليدر را وادار به ترشح كننده شي

اين پستان ها را وادار به توليد شير براي وعدهبربنا.دقيقه بعد از شيردهي بيشترين مقدار پروالكتين در خون وجود دارد30تا

كهدر. بعدي شيردهي مي كند  ، شيرخوار شيري را دريافت مي كند .است شده در پستان ها آماده قبال هر وعده شيردهي

اكسي توسين
و درقبلاكسي توسين .تغذيه او براي جاري شدن شير فعاليت مي كندطولاز تغذيه شيرخوار

شووقتي شيرخوار شروع به مكيدن مي كند پيام هاي حسي ازنوك و غده هيپوفيز كه در قاعده مغزنپستان به مغز منتقل مي د

و. در پاسخ به آن شروع به ترشح هورمون اكسي توسين مي كند،قرار دارد اكسي توسين از طريق خون به پستان ها مي رسد

. سلول هاي عضالني اطراف آلوئول ها را منقبض مي كند 

اين عمل باعث مي شود شيري كه در آلوئول ها تجمع يافته است از طريق مجاري به مجاري بزرگ تر كه در زير آرئول قرار

، به طور موقت در آنجا ذخيره گردد  و هنگام تغذيه يا پديدهاين. دارند جريان يابد يا رگ كردنرفلكس، رفلكس اكسي توسين

.ناميده مي شود جاري شدن شير

و اين باعث به جريان افتادن شير اكسي موجود در پستان ها در هر وعده توسين بسيار سريع تر از پروالكتين توليد مي شود

كه مادر مي داند زمان هنگامييعني، اكسي توسين حتي قبل از اين كه شيرخوار شروع به مكيدن بكند. مي گردد تغذيه شيرخوار 

دريافت شير دچار براياگر اين رفلكس به خوبي فعاليت نكند ممكن است شيرخوار. شيردهي است شروع به فعاليت مي كند 

و  پستان ها شير توليد اما.ها متوقف گرديده است پستاندر كه توليد شير حتي ممكن است ظاهرا به نظر برسد مشكل شود

.ده استشمي كنند ولي خروج آن مختل

و خونريزي را كاهش مي دهدمن اكسي توسين رحم مادر را بعد از زايمان  هنگام در چند روز اول اما گاهي اوقات.قبض كرده
، درد رحمي وخونريزي ايجاد مي كند .درد ممكن است شديد هم باشد. شيردهي
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و احساسات مادر قرار مي گيرد  خوشايند مادر مانند احساساحساسات خوب. رفلكس اكسي توسين به راحتي تحت تاثير افكار

، ، احساس اطمينان از اين كه شير مادر براي كودك بهترين است به رفلكس اكسي نسبت به كودك عاشقانه فكر كردن به كودك

و شير را به جريان مي اندازد  احساساتي مانند لمس يا ديدن كودك يا شنيدن صداي گريه او نيز به اين. توسين كمك مي كند

بد.رفلكس كمك مي كند  ، نگراني يا شك به كافي بودن شير مانع فعاليت اما احساسات و جريان اين مانند درد رفلكس مي شود

.شير متوقف مي گردد كه خوشبختانه اين اثر گذرا است 

و مهار كننده رفلكس اكسي توسين عوامل كمك كننده
:عوامل مهاركننده

 نگراني•

 استرس•

 درد•

 ترديد•

:عوامل كمك كننده

 تفكرعاشقانه به كودك•

 صداي كودك•

 ديدن كودك•

 لمس كردن كودك•

 اعتمادبنفس•

و احساس مادر به هنگام وجود رفلكس فعال اكسي توسيناتعالئم
: مادر ممكن است در هنگام رفلكس اكسي توسين متوجه موارد زير شود

يا� و يا به هنگام شيردادن، احساس دوشيده شدن مي لك در پستانقلقدرست قبل از شيردادن .دكنهايش

و يا صداي گريه او را مي شنود، شير از پستان� .هايش خارج مي شود هنگامي كه به كودكش فكر مي كند

.هنگامي كه كودك پستان مادر را مي مكد، قطرات شير از پستان ديگرش خارج مي شود�

. مي شود ديدهها از پستانشير، جريان ظريف اگر كودك در حين تغذيه با شير مادر پستان را رها كند�

از� و گاه همراه با خروج مختصر خون در طي تغذيه با شير مادر در هفته اول پس و انقباض در رحم مادر احساس درد

.زايمان دارد

و عميق� . نشانگر جاري شدن شير دردهان شيرخوار است، شير بلعبا همراهشيرخوار مكيدن هاي آرام

 شير در پستان كنترل توليد

و اكسي توسين به هردو پستان به يك اندازه مي رسند در،ممكن است تعجب كنيد عليرغم اينكه پروالكتين چرا گاهي توليد شير

.دليل اين پديده را نشان مي دهد زير تصوير. يك پستان متوقف مي شود، در حاليكه پستان ديگر به توليد شير ادامه مي دهد
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در پديده اي در پستان و يا حتي متوقف سازدآن ها وجود دارد كه مي تواند توليد شير را از. ها كاهش داده اگر مقدار زيادي

و اين مسئله به محافظت توليد شده در پستان باقي بماند، از توليد شير بيشتر توسط سلولشير  ها جلوگيري بعمل مي آورد

ضرورت اين پديده هنگامي آشكار مي شود كه كودك. ها كمك مي كند ها در برابر آثار سوء ناشي از پر شدن زياد پستان پستان

م و يا تغذيه با شير و يا دوشيدن شير تخليه. ادر به داليل ديگر متوقف مي شودشيرخوار فوت مي كند اگر پستان بوسيله مكيدن

و در نتيجه شير بيشتري در پستان .ها توليد مي شود شود، اين مانع برطرف خواهد شد

، مكيدن مي كند تا دريابيم كه چرا اين پديده كمك ، توليد شير نيز در از هرگاه كودك آن پستان متوقف يك پستان را متوقف كند

و بزرگتر از پستان ديگر خواهد.مي شود هر گاه كودك يك پستان مادر را بيشتر مي مكد، آن پستان شير بيشتري توليد مي كند

.شد

.براي اينكه پستان به توليد شير ادامه دهد، بايد همواره تخليه شودكه چرا اين پديده همچنين كمك مي كند تا دريابيم

.ها بايد با دوشيدن شير تخليه شوند تا بتوانند به توليد شير ادامه دهند واند يك يا هر دو پستان را بمكد، پستانهر گاه كودك نت

:كننده شيرمادرمهار
.اگر پستان ها پر از شير باقي بمانندو تخليه نشوند، ترشح شيرمتوقف مي شود



٢٤ 

 وضعيت پستان گرفتن توسط شيرخوار

درستو نادرست پستان گرفتنوضعيت
 چه تفاوت هايي بين دو تصوير مشاهده مي كنيد؟

درستپستان گرفتن-1پستان گرفتن نادرست-2

)نماي بيروني(گرفتنپستانوضعيت
 بين دو تصوير مشاهده مي كنيد؟چه تفاوت هايي

درستپستان گرفتن-1 پستان گرفتن نادرست-2

: عبارتند از درست گرفتن چهار نكته كليدي وضعيت پستان

. در مقايسه با لب پائيني قسمت بيشتري از آرئول باالي لب فوقاني كودك ديده مي شود.1

.دهان كودك كامال باز است.2

.بيرون برگشته استبهلب تحتاني.3

.چانه كودك كامال به پستان چسبيده است.4
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 نادرست نتايج پستان گرفتن

و نوك پستان را بمكدشيرخوار اگر نادرست گرفتن پستان مهم. مادر احساس درد خواهد كرد،پستان را نادرست گرفته باشد

و به سختي براي دريافت مكدبيشتر مي پستان را براي شير خوردن شيرخوار در اين حالت. ترين علت زخم نوك پستان است 

اكند، در نتيجهمي خارجو كشيدهبيشتر به داخل دهان را نوك پستان لذا شير تالش مي كند، ز نوك پستان كه پوست قسمتي

و.دشومي ئيدهسا مي گيرد،در دهان كودك قرار اگر كودك به همين ترتيب به مكيدن ادامه دهد پوست نوك پستان آسيب ديده

كه. ترك مي خورد كه شقاق ناميده مي شود  ،تخليه كند از شير به طور مؤثريرا پستان نمي تواند كودك به اين ترتيب

و خيلي گريه مي كند، شدهناحتقا پستان ها دچار د شيرنپستان ها تخليه نشو نهايتا اگر.كودك احساس نارضايتي كرده

و ممكن است مادر احساس كند كه توانائي شيردهي ندارد و روند وزن گيري كودك مختل شده .كمتري توليد خواهد شد

نياز او وضعيت درست پستان گرفتن رعايتو شيرخوار به پستان گذاشتن براي جلوگيري از چنين اتفاقي تمام مادران به منظور

از. به كمك دارند  ، به خصوص قبل ش برقراريشيرخواران را هم . ير مادر نبايد با بطري تغذيه كردتغذيه با

 رفلكس هاي شيرخوار

:رفلكس هاي شيرخوار
 رفلكس جستجو

 رفلكس مكيدن

 رفلكس بلعيدن

وشيرخوار نحوه بغل كردن مادر: كسب مهارت ، .پستان گرفتن را مي آموزدنحوه شيرخوار هنگام شيرخوردن
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، رفلكس Rootingرفلكس: عبارتند از شيرخوار سه رفلكس اصلي ، رفلكس Suckingيا بازتاب جستجو يا بازتاب مكيدن

swallowing يا بازتاب بلعيدن 

لبيئشهنگامي كه و سر خود را براي پيدا كردن آن مي چرخاند نوزاد دهان خود را باز مي كند نوزاد تماس پيدا كنديا گونه با

و جلو مي آورد ،.و زبان خود را پائين پ. بازتاب جستجو ناميده مي شوديا Rootingاين رفلكس ، نوزاد ستان به طور طبيعي

. را جستجو مي كند 

و با كام او تماس پيدا مي كند،شومي شيرخوارهنگامي كه چيزي داخل دهان ،.شروع به مكيدن آن مي كنداود اين رفلكس

Sucking يا بازتاب مكيدن ناميده مي شود.

،. آن را مي بلعد با شير پر مي شود شيرخوارهنگامي كه دهان .يا بازتاب بلعيدن ناميده مي شود swallowingاين رفلكس

و بدون اين كه نوزاد هيچ آموزشي در اين زمينه ديده باشد انجام مي گيرند .تمامي اين رفلكس ها به طور خودكار
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4جلسه

 ارزيابي يك وعده تغذيه با شير مادر

:مقدمه

وكه كمك مي كند تشخيص بدهيدبه شما ارزيابي تغذيه با شير مادر كاو را چگونه بايد آيا مادر نياز به كمك دارد يا نه . نيدكمك

سپرسيدن قبل از يا، مي توانيداليؤهر خوب بودن روند شيردهي دست پيدا از طريق مشاهده به اطالعات زيادي در مورد بد

را ساير را مشاهده كنيد ولي برخي موارد مي توانيد خوردن نيست، شماشير در حال هنگامي كه شيرخوارالبته. كنيد  موارد

.ببينيدمي توانيد فقط وقتي در حال شير خوردن است 

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

.نكته كليدي پستان گرفتن را بيان كنند چهار

و شيرخوار يك وعده تغذيه با شير مادر را ارزيابي كنند .با مشاهده مادر

.مادر نيازمند كمك را شناسايي كنند

و پستان گرفتن يا نادرست بودن وضعيت شيرخوار هنگعالئم نشان دهنده درست  ام شيرخوردن

.را تشخيص دهند

م .را ذكر كنندشيردهيشاهدهترتيب ومحتواي فرم
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 فرم مشاهده شيردهي

 : ................................................................تاريخ ..............................................................: نام مادر

 :  ......................................................سن كودك .. .........................................................: نام كودك

وج عالئم روند صحيح تغذيه با شير مادر  ود مشكالت احتماليعالئم

:مادر

 مادر بيمار يا افسرده به نظر مي رسد�

و ناراحت به نظر مي رسد�  مادر تحت فشار

و كودك برقرار نيست�  تماس چشم به چشم مادر

:كودك

 كودك خواب آلود يا بيمار به نظر مي رسد�

 كودك بيقرار است يا گريه مي كند�

اي� و عالقه به گرفتن آن كودك پستان را جستجو نمي كند

 نشان نمي دهد

، متورم يا زخمي به نظر مي رسند�  پستانها قرمز

 پستان يا نوك آن دردناك است�

 پستانها از ناحيه آرئول توسط انگشتان نگه داشته مي شوند�

و گردن كودك براي شير خوردن چرخيده است�  سر

 كودك به بدن مادر نزديك نيست�

 استمادر فقط سرو گردن كودك را گرفته�

براي گرفتن پستان،كودك با لب پائين يا چانه به نوك پستان�

 نزديك مي شود

 قسمت بيشتري از آرئول زير لب پائين ديده مي شود�

 دهان كودك كامال باز نيست�

 لب ها جلو آمده است يا به داخل برگشته است�

 چانه كودك پستان را لمس نمي كند�

و سطحي است�  مكيدن ها تند

 ها فرورفته استموقع مكيدن گونه�

 مادر كودك را از پستان مي گيرد�

 عالئم رفلكس اكسي توسين وجود ندارد�

وضعيت عمومي

:مادر

 مادر سالم به نظر مي رسد�

و راحت است�  مادر كامالً آرام

و كودك وجود دارد�  عالئم ارتباط عاطفي بين مادر

:كودك

 كودك سالم به نظر مي رسد�

و آرام�  است كودك كامال آسوده

و مي گيرد� ، پستان را جستجو كرده  كودك اگر گرسنه باشد

پستانها

 پستانها سالم به نظر مي رسند�

و ناراحتي ندارند�  پستانها هيچ درد

و با فاصله از نوك پستان� نگه بخوبي پستانها توسط انگشتان مادر

 داشته مي شوند

وضعيت كودك در آغوش مادر

يك� و بدن كودك در  امتداد قرار گرفته استسر

 كودك به بدن مادر نزديك است�

 مادر تمام بدن كودك را نگه داشته است�

د گيرمي قرارنوك پستان براي گرفتن پستان، بيني شيرخوار مقابل�

پستان گرفتن شيرخوار

 قسمت بيشتري از آرئول باالي لب فوقاني ديده مي شود�

 دهان كودك كامال باز است�

 ون برگشته استلب پائين به بير�

 چانه كودك پستان را لمس مي كند�

مكيدن

و گاه با مكث است� ، عميق  مكيدن ها آرام

و برآمده است�  موقع مكيدن گونه ها گرد

 وقتي شير خوردن تمام شد كودك خودش پستان را رها مي كند�

 مادر متوجه عالئم رفلكس اكسي توسين مي شود�



٢٩ 

را-1/4تصوير ؟مادر چگونه كودك  در آغوش مي گيرد

و گـردن اوچرخيـده اسـت)ب . بدن كـوك دور از مـادر اسـت

 برقرارنيست تماس چشمي بين مادر وكودك

و بدن كودك چسبيده به بدن مادر)الف او صورت است

و كودك رابطه چهره به چهره.روبروي پستان قرارداد مادر

.برقرار است

 مادر هنگام شيردادن، پستان را در چه وضعيتي نگه مي دارد؟-2/4تصوير

انگشتان مادر خيلي نزديك به نوك پستان قرار)ب

.مي گيرند

انگشتان مادر روي قفسه سينه قرار مي گيرند)الف

 بنابراين اولين انگشت قاعده پستان را حمايت مي كند
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 كودك چگونه پستان مي گيرد؟-3/4تصوير

:ب استشيرخوار پستان را درست در دهان گرفته:الفاستشيرخوار پستان را نادرست در دهان گرفته:
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 استفاده از فرم مشاهده شيردهينحوه: الف4تمرين

، و پستان گرفتن شما با مشاهده چند اساليد، شناخت نشانه هايدر اين تمرين  تغذيه باشيرمادرهنگام را نادرست كودك درست

و ودر بعضي از تصاوير عالئم وضعيت تمرين مي كنيد . را مي بينيد پستان گرفتن نادرست درست

، مشاهدات خود را در يك فرم مشاهده شيردهي كه در صفحه بعد آمده است وارد8/4–9/4براي تمرين اساليدهاي

.هر يك از اساليدها را در يك فرم وارد كنيد. دو فرم وجود دارد.كنيد

كن هرعالمتي را كه مشاهده .بزنيد تيك يد داخل باكس مجاور آن مي

. بگذاريد مشاهده نكرديد باكس مجاور آن را خالي را اگر عالمتي
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 فرم مشاهده شيردهي

 : ................................................................تاريخ ..............................................................: نام مادر

 :  ......................................................سن كودك ...........................................................: نام كودك

 عالئم وجود مشكالت احتمالي عالئم روند صحيح تغذيه با شير مادر

:مادر

 مادر بيمار يا افسرده به نظر مي رسد�

و ناراحت به نظر مي رسد�  مادر تحت فشار

و كودك برقرار نيست�  تماس چشم به چشم مادر

:كودك

 كودك خواب آلود يا بيمار به نظر مي رسد�

 است يا گريه مي كندكودك بيقرار�

آن� و عالقه اي به گرفتن كودك پستان را جستجو نمي كند

 نشان نمي دهد

، متورم يا زخمي به نظر مي رسند�  پستانها قرمز

 پستان يا نوك آن دردناك است�

 پستانها از ناحيه آرئول توسط انگشتان نگه داشته مي شوند�

و گردن كودك براي شير خوردن چرخيده است�  سر

ك به بدن مادر نزديك نيستكود�

 مادر فقط سرو گردن كودك را گرفته است�

براي گرفتن پستان،كودك با لب پائين يا چانه به نوك پستان�

 نزديك مي شود

 قسمت بيشتري از آرئول زير لب پائين ديده مي شود�

 دهان كودك كامال باز نيست�

 لب ها جلو آمده است يا به داخل برگشته است�

 را لمس نمي كند چانه كودك پستان�

و سطحي است�  مكيدن ها تند

 موقع مكيدن گونه ها فرورفته است�

 مادر كودك را از پستان مي گيرد�

 عالئم رفلكس اكسي توسين وجود ندارد�

وضعيت عمومي

:مادر

 مادر سالم به نظر مي رسد�

و راحت است�  مادر كامالً آرام

دا� و كودك وجود ردعالئم ارتباط عاطفي بين مادر

:كودك

 كودك سالم به نظر مي رسد�

و آرام است�  كودك كامال آسوده

و مي گيرد� ، پستان را جستجو كرده  كودك اگر گرسنه باشد

پستانها

 پستانها سالم به نظر مي رسند�

و ناراحتي ندارند�  پستانها هيچ درد

و با فاصله از نوك پستان نگه� پستانها كامال توسط انگشتان مادر

 داشته مي شوند

وضعيت كودك در آغوش مادر

و بدن كودك در يك امتداد قرار گرفته است�  سر

 كودك به بدن مادر نزديك است�

 مادر تمام بدن كودك را نگه داشته است�

د گيرمي قرارنوك پستان براي گرفتن پستان، بيني شيرخوار مقابل�

پستان گرفتن شيرخوار

لب�  فوقاني ديده مي شودقسمت بيشتري از آرئول باالي

 دهان كودك كامال باز است�

 لب پائين به بيرون برگشته است�

 چانه كودك پستان را لمس مي كند�

مكيدن

و گاه با مكث است� ، عميق  مكيدن ها آرام

و برآمده است�  موقع مكيدن گونه ها گرد

 وقتي شير خوردن تمام شد كودك خودش پستان را رها مي كند�

رف�  لكس اكسي توسين مي شود مادر متوجه عالئم

 : ................................................................تاريخ ..............................................................: نام مادر

 :  ......................................................سن كودك ...........................................................: نام كودك

 عالئم وجود مشكالت احتمالي عالئم روند صحيح تغذيه با شير مادر
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فرم مشاهده شيردهي

 ................................................................: تاريخ ..............................................................: نام مادر

 :  ......................................................سن كودك ...........................................................: نام كودك

عالئم وجود مشكالت احتماليعالئم روند صحيح تغذيه با شير مادر

:مادر

 مادر بيمار يا افسرده به نظر مي رسد�

و ناراحت به نظر مي رسد�  مادر تحت فشار

و�  كودك برقرار نيستتماس چشم به چشم مادر

:كودك

 كودك خواب آلود يا بيمار به نظر مي رسد�

 كودك بيقرار است يا گريه مي كند�

آن� و عالقه اي به گرفتن كودك پستان را جستجو نمي كند

 نشان نمي دهد

، متورم يا زخمي به نظر مي رسند�  پستانها قرمز

 پستان يا نوك آن دردناك است�

 انگشتان نگه داشته مي شوند پستانها از ناحيه آرئول توسط�

و گردن كودك براي شير خوردن چرخيده است�  سر

 كودك به بدن مادر نزديك نيست�

 مادر فقط سرو گردن كودك را گرفته است�

براي گرفتن پستان،كودك با لب پائين يا چانه به نوك پستان�

 نزديك مي شود

 قسمت بيشتري از آرئول زير لب پائين ديده مي شود�

 كودك كامال باز نيستدهان�

 لب ها جلو آمده است يا به داخل برگشته است�

 چانه كودك پستان را لمس نمي كند�

و سطحي است�  مكيدن ها تند

 موقع مكيدن گونه ها فرورفته است�

 مادر كودك را از پستان مي گيرد�

 عالئم رفلكس اكسي توسين وجود ندارد�

وضعيت عمومي

:مادر

 مي رسدمادر سالم به نظر�

و راحت است�  مادر كامالً آرام

و كودك وجود دارد�  عالئم ارتباط عاطفي بين مادر

:كودك

 كودك سالم به نظر مي رسد�

و آرام است�  كودك كامال آسوده

و مي گيرد� ، پستان را جستجو كرده  كودك اگر گرسنه باشد

پستانها

 پستانها سالم به نظر مي رسند�

و�  ناراحتي ندارندپستانها هيچ درد

و با فاصله از نوك پستان نگه� پستانها كامال توسط انگشتان مادر

 داشته مي شوند

وضعيت كودك در آغوش مادر

و بدن كودك در يك امتداد قرار گرفته است�  سر

 كودك به بدن مادر نزديك است�

 مادر تمام بدن كودك را نگه داشته است�

د گيرمي قرارنوك پستان براي گرفتن پستان، بيني شيرخوار مقابل�

پستان گرفتن شيرخوار

 قسمت بيشتري از آرئول باالي لب فوقاني ديده مي شود�

 دهان كودك كامال باز است�

 لب پائين به بيرون برگشته است�

 چانه كودك پستان را لمس مي كند�

مكيدن

و گاه با مكث است� ، عميق  مكيدن ها آرام

و برآمده�  استموقع مكيدن گونه ها گرد

 وقتي شير خوردن تمام شد كودك خودش پستان را رها مي كند�

 مادر متوجه عالئم رفلكس اكسي توسين مي شود�
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5جلسه

و آموختنداگوش  دن

:مقدمه

و به آنها كمك كنيد كه در موقعيت هاي خاص خود مشاوره روشي براي ارتباط با مردم است تا احساس آنها را درك كنيد

مي. بهترين تصميم را بگيرند ، شما با مادران شيرده گفتگو .و با نحوه احساس آنها آشنا مي شويد كنيددر اين بخش

و مشاوره در آن نقش مفيدي ايفا مي كند كه.تغذيه با شير مادر تنها موقعيتي نيست كه راهنمايي سايرياانبا بيمارشما هنگامي

، دوستان.هاي مشاوره مفيد است كارگيري مهارتب، ديگر صحبت مي كنيد موقعيت هايمراجعين در  حتي در ارتباط با خانواده

آن فنوناگر برخي از اين.تان نيز كارگشا خواهد بود يا همكاران پي،ها تمرين كنيد را با و مفيد آن  به نتيجه شگفت انگيز

.مي بريد

و آموختن"در باره، هاي مشاوره مهارت جلسهدواز بخش اولين ب.است"گوش دادن اگر خجالتي باشد ويژهمادر شيرده

را. يا هر فرد غريبه ديگري صحبت كند با شماشايد نتواند به راحتي در باره احساس خود  ، عالقمندي شما براي اين كه مادر

به اين ترتيب مادر تشويق مي شود تا بيشتر با شما صحبت. نسبت به رفع مشكل خود حس كند به مهارت گوش دادن نياز داريد 

و كمتر خاموش بنشيند  . كند

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

ششمهارت و آموختن را بيان كنند هاي .گانه گوش دادن

.مثالي بياورند براي هر مهارت

درهنگام مشاوره و كودك خردسال با مادر ها را نمايش از مهارت ،استفاده مناسبمورد تغذيه شيرخوار

..دهند
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، و هر چيز ديگري غير از به معني ارتباط غير كالمي و وضعيت چهره و تمايل خود از طريق تغيير حالت نشان دادن نگرش

و. صحبت كردن مي باشد  ارتباط غير كالمي صحيح باعث مي شود مادر عالقمندي شما را نسبت به رفع مشكلش احساس كند

. صحبت مي كند در نتيجه با شما

س. االت باز بسيار مفيد هستندؤس ، اطالعات بيشتري به شما مي دهدؤمادر هنگام پاسخ دادن به اين گونه س. االت االتؤاين

و چرا"با"معموال ، كجا ، چه وقت ، چه چيزي را":"مثال.شروع مي شوند" چطور ؟شما كودكتان "چطور تغذيه مي كنيد

و خير است"االت بسته معموالؤس و فقط بله ، اغلب جوابي را مي دهد كه شما انتظار داريد . كمتر مفيد واقع مي شوند چون مادر

س او"و"آيا شما"االت با كلمهؤاين نوع ، مثال"آيا ؟ آيا آخرين فرزندتان را با شير مادر تغذيه كرده":"شروع مي شوند "ايد

آ يا تغذيه با شير مادر به صورت انحصاري بوده يا همراه تغذيه با بطري،اگر پاسخ مادر مثبت باشد  بوده هنوز نمي دانيد كه

.است

س"براي شروع گفتگو معموال و كلي مفيدتر هستنداالتؤمطرح كردن راجع به كودك خود صحبت آيا مي توانيد":"؛ مثالباز

"؟كنيد

سبراي ؟":"مثال.االت باز اختصاصي تري مطرح كنيدؤادامه گفتگو بهتر است "شيرخوار شما چند ماهه است

س ؟ اگر:"مثال.االت بسته مفيداستؤگاهي براي حصول اطمينان از واقعيتي پرسيدن  غذا يا مايعات ديگري هم به كودك مي دهيد

 تصميم داريد چه كار:"مثال. ادامه دهيد ال بازؤسمي توانيد با پرسيدن يك براي كسب اطالعات بيشتر،بله: پاسخ داد مادر

؟  كنيد

و سرتا و نيز راه ديگر براي تشويق مادر به صحبت كردن اين است كه براي تصديق گفته هاي او لبخند بزنيد ن را تكان دهيد

 اين واكنش ها عالقمندي شما را به مادر نشان مي دهد.بدهيد"آها"و"خوب"پاسخ هاي ساده مثل

با:1مهارت و مناسب .مخاطب خود برقرار كنيدارتباط غير كالمي مفيد

.سؤاالت باز بپرسيد:2مهارت

و حركاتي كه عالقمندي شما را نشان مي دهداستفاده كنيد:3مهارت .از عكس العمل ها
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را بازگو چهكهو او را تشويق كنيد گوش كرده ايدكردن يعني تكرار صحبت هاي مادر براي اين كه نشان دهيد مطالب او هر

كودكم از خوردن هر چيزي": اگر مادر مي گويد"مثال.سعي كنيد جمالت را با اندكي تغيير بازگو كنيد.بيشتر صحبت كند 

؟  ؛ نمي دانم چه چيزي به او بدهم  از خوردن هر چيزي امتناع كودك تان يعني": شما مي توانيد بگوييد"طفره مي رود

و ؟ مي "رزد

كودكم اغلب اوقات مي خواهد شير": اگر مادر مي گويد"مثال. همدلي يعني نشان دهيد احساسات مخاطب خود را درك مي كنيد

؛ اين مسئله مرا  مي". مي كنيداحساس خستگيخيلي اغلبپس شما"شما مي توانيد بگوييد".خسته مي كند بخورد  اين نشان

و با او همدلي مي كنيد س. دهد كه شما احساس خستگي او را درك كرده ، مثالؤاگر شما در جواب مادر "ال ديگري را مطرح كنيد

؟: ؟ يا چه چيز ديگري به او مي دهيد . در واقع با او همدلي نكرده ايد"چند وقت يكبار شير مي خورد

، صحيح: كلماتي كه نشانگر قضاوت شماست عبارتند از ، كافي ، بد ، خوب ، غلط .درست

س موؤاگر هنگام طرح و يا در رد كودكش دچار خطا شده ال از اين كلمات استفاده كنيد ممكن است مادر فكر كند كه اشتباه كرده

.تا در مادر اعتماد به نفس ايجاد كنيد استفاده كنيد"خوب" قضاوت كنندهبه هر حال گاهي اوقات بهتر است از كلمات. است 

)مراجعه كنيدو حمايت مادر ايجاد اعتماد به نفس10جلسهبه( .

و بازگو نماييد:4مهارت .گفته هاي مادر را تكرار

.با همدلي نشان دهيد احساسات مادر را درك مي كنيد:5مهارت

و انتقاد باشند اجتناب:6مهارت از بكارگيري كلماتي كه بيانگر قضاوت
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ارتباط غير كالمي مفيد

. با مادر در يك سطح بنشينيد•

.توجه نشان دهيد•

.موانع را برداريد•

.وقت صرف كنيد•

را• .لمس كنيد به نحو مقتضي كودك يا مادر

و آموختنمهارت هاي گوش كردن

.از ارتباط غير كالمي مفيد استفاده كنيد•

.سؤاالت باز مطرح كنيد•

و حركات براي نشان دادن عالقمندي• استفاده خود از واكنش ها

.كنيد 

.صحبت هاي مادر را تكرار كنيد•

.نشان دهيد احساسات او را درك مي كنيد: همدلي كنيد•

از بكارگيري كلماتي كه نشان دهنده قضاوت شماست اجتناب•

. ورزيد 
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6 جلسه

و آموختن تمرين هاي گوش كرد ن

:گونه تمرين كنيدچ

هؤس1–4سواالت و به راحتي مي توان به آن ها پاسخ بلياالت باز س.يا خير داد ستند كهؤحاال شما ال باز ديگري مطرح كنيد

.كردن نمايدصحبتبهمادر را وادار 

: مثال

سؤاالت بسته سؤاالت باز

؟ آيا ؟ كودكتان را چگونه تغذيه مي كنيد  كودكتان را با شير مادر تغذيه مي كنيد

 ...... ....................................................................                                 .......................................:پاسخ دهيد

سؤس االت بازؤاالت بسته

؟.1  .............................................................. آيا كودكتان با شما مي خوابد

؟ آيا خيلي وقت.2  ................................................................ ها از كودكتان دور هستيد

مي.3 ؟ آيا سارا حريره  ............................................................... خورد

؟.4  ............................................................... آيا اغلب اوقات به كودكتان ميوه مي دهيد

:چگونه تمرين كنيد

. اظهاراتي هستند كه ممكن است مادر بيان كند1–3جمالت

و انعكاس اظهارات مادر باشد را عالمت بزنيد. پاسخ ارائه شده است3، در زير هر جمله براي. پاسخي كه بيانگر تكرار

را جمله چهارمين  و انعكاس اظهارات مادر باشد، پاسخ خود . ارائه كنيد،كه بيانگر تكرار

.سؤاالت باز بپرسيد:الف6تمرين

. كنيدو بازگو اظهارات مادر را تكرار:ب6تمرين
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: مثال

.مادرم مي گويد كه من شير كافي ندارم

a(؟ شما آيا  فكر مي كنيد شير كافي داريد

b(اچرا ؟ او  ين گونه فكر مي كند

c(؟ �يعني مادرتان مي گويد شير كمي توليد مي كنيد

: پاسخ دهيد

.ندارد حريره غليظ بخورد ميكا دوست.1

a(از ؟به نظر مي رسد ميكا  خوردن غذاهاي غليظ خوشش نمي آيد

b(؟  چه غذاهايي را امتحان كرده ايد

c(از . مي دهيد غذاهاي غليظخوب است كه به او ماه است6چون ميكا بزرگتر

.دوست ندارد پستانم را بمكد كودكم به نظر مي رسد.2

a(كر ؟آيا او را با بطري تغذيه  ده ايد

b(؟ از گرفتن پستان چه مدت است  امتناع مي ورزد

c(؟ پستان به نظر مي رسد از مكيدن  طفره مي رود

. كندمي خارجشآن را از دهاناما با بطري تغذيه كنم كردم كودكم را من سعي.3

a(؟ كرديدچرا از بطري استفاده

b(؟ رفتيعني از تغذيه با بطري طفره

c(؟  آيا تغذيه به فنجان را هم امتحان كرده ايد

.شوهرم مي گويد كودكمان آنقدر بزرگ شده كه بتوانيم تغذيه با شير مادر را قطع كنيم.4

 ...................................................................................................................................: پاسخ

:چگونه تمرين كنيد

اس1–4جمالت  كه زير كلماتي.ارائه شده است احتمالي پاسخ3، در زير هر جمله.ت مادر بيان كند اظهاراتي هستند كه ممكن

كه،احساسات مادر را نشان مي دهند و پاسخي دهخط بكشيد .د عالمت بزنيد بيشترين همدلي شما را نشان مي

و6و5براي داستان . پاسخي كه همدلي شما را نشان مي دهد ارائه كنيد سپس زير كلمات احساسي خط بكشيد

. نشان دهيد احساسات مادر را درك مي كنيد–همدلي كردن:ج6تمرين
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: مثال

من كودكم شب .تمايل به شير خوردن داردخيليخسته هستمها كه

a(؟ كودك تان  در مجموع چند بار تغذيه مي شود

b(؟ آيا هر شب شما را بيدا ر مي كند

c(خسته هستيد"واقعااوبراي تغذيه شب ها شما.�

: پاسخ دهيد

من جمشيد.1 . هستماو نگرانخيلي هفته گذشته خيلي خوب نخورده است

a(؟شخوب نخورده جمشيدچون  ما آشفته هستيد

b(ديروز چه چيزي خورده است؟ جمشيد 

c(اغلب كودكان گاهي اوقات خوب نمي خورند .

. مي ترسم خوب نباشد. شيرم خيلي رقيق است.2

a(م و .آبكي به نظر مي رسد"عموالقسمتي از شيرتان كه رقيق است شير پيشين است

b(؟  شما نگران اين هستيد كه ظاهر شيرتان چگونه است

c(؟ ، وزن كودك چقدر است  خوب

يك احساس مي كنم پستان.3 و كودكم .روزه است هايم شيري ندارند

a(؟تان به جريان نيفتاده است اين طور نگران هاي چون هنوز شير از پستان  هستيد

b(؟ پستان آيا مكيدن  را شروع كرده است

c(ها به جريان بيفتد شير در پستانتا چند روزي طول مي كشد هميشه .

.به او شوم HIVتغذيه كنم باعث انتقالمكه اگر كودكم را با شير خودمنگران.4

a(كه .هستيد شيردهي به كودك تان نگران مي بينم

b(ويروس كه چگونه مي خواهيد توضيح بدهمHIV ؟  از مادر به كودك منتقل مي شود

c(؟ با روش هاي ديگر در مورد تغذيه كودكتان  چه مي دانيد

راهنوز شيراو: مي گويدو مادر نگران است. ماهه اش را پيش شما آورده است9 مادري فرزند شيرخوار.5 مي خورد خودم

هم3و بعالوه  همدلي نشان دادن شما براي.ي الغر به نظر مي رسد چون خيلم، اما نگراندر روز به او مي دهم وعده غذا

؟،خود با احساسات او  چه مي گوييد

 ........................................................................................................................................................................................................:پاسخ

او مي گويد نگران.است مثبت HIVو مشخص شده كه اولين فرزندش را باردار است. آمده است مركز بهداشتيبه مادري.6

او.هستم كه مادر شوهرم اين موضوع را بفهمد  ؟ براي نشان دادن همدلي خود به  چه مي گوييد

 .......................................................................................................................................................................................................:پاسخ
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.كلماتي كه نشان دهنده قضاوت هستند

wellخوب
 خوب

 بد

 ناشايست

normalطبيعي
 صحيح

 مناسب

 درست

 غلط

enoughكافي
 مناسب

 مناسبنا

 راضي

 بسيار

 كافي

problemمشكل
 قصور

 شكست

 موفقيت

 پيروزي

ها كلماتي كه نشان دهنده قضاوت هستند استفاده از .و پرهيز از بكارگيري آن

نگليسيا

 wellخوب

normalطبيعي

 enoughكافي

problemمشكل

زبان محلي

................ 

................ 

................ 

................ 

.نشان دهنده قضاوت هستندسواالتي كه

؟  آيا مكيدن خوبي دارد

؟  آيا دفع مدفوع او طبيعي است

؟ آيا به قدر كافي  زن مي گيرد

 آيا مشكلي در مورد تغذيه

؟  با شير مادر نداريد

نشانسواالتي كه

دهنده قضاوت نيستند

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

.ترجمه كلماتي كه نشان دهنده قضاوت هستند:د6تمرين
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7جلسه

1جلسه كار عملي

و آموختنكردگوش ن

 ارزيابي شيردهي

، خالصه دستوراتي هستند كه آموزش دهنده درباره نحوه انجام سعي كنيد فرصت را براي. به شما مي دهد كار عملي اين نكات

و بخاطر سپردن آنچه كه طي اين  ، در گروه هاي كوچكي. انجام مي دهيد از دست ندهيد جلسهخواندن شما طي تمرين هاي عملي

و در حالي كه ساير اعضاء گروه مشاهده مي كنند .به نوبت با يك مادر صحبت مي كنيد،كار مي كنيد

:ه خود داشته باشيد آنچه كه بايد همرا

 دو نسخه از فرم مشاهده شيردهي-

و آموختنگوش كرديك نسخه از چك ليست مهارت هاي- ن

و كاغذ براي يادداشت-  قلم

يا- .نداريد جزوه نيازي به داشتن كتاب

:، به موارد زير توجه كنيد اگر شما فردي هستيد كه بايد با مادر صحبت كند

و خود را به و عالقمندي خود را نسبت به تغذيه گروه. اجازه بگيريدبراي صحبت كردن با او مادر معرفي كرده را معرفي كنيد

و امكان روي تخت او بنشينيد. شيرخوار توضيح دهيد و در صورت لزوم .روي صندلي يا چارپايه اي كنار مادر

 چنانچه كودك در حال شير خوردن. اگر كودك در حال شير خوردن است، از مادر بخواهيد كه به شير دادن خود ادامه دهد

را، از مادر بخواهيد هر وقت كودك آماده بود طبق معمول يستن ، شير دادن.شير بدهداو از مادر اجازه بگيريد كه اعضاء گروه

.او را تماشا كنند

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

و آموختنكرمهارت هاي گوش،مادري كه فرزندش را شير مي دهدبا هنگام مشاوره• دن

.دهندنشانرا مناسب

، تغذيه با شيرمادر را ارزيابي كنند• .با استفاده از فرم مشاهده شيردهي
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سقبل يا بعد از شي ، چند ، براي شروع صحبت با مادر چطور است؟ كودكش چطور است؟ خودش: ال باز بپرسيدؤردهي

و كودكش صحبت كند و.شيردهي چطور است؟ مادر را تشويق كنيد درباره خود تا آنجا كه ممكن است مهارت هاي گوش دادن

. آموختن را تمرين كنيد

كاگر مشاهده كننده هستيد : نيد، به نكات زير توجه

كه،آرام كناري بايستيد ، ممكن است تا جائي . با همكاران خود نيز صحبت نكنيدساكت باشيد

و كودك بياندازيد ؟ آيا شير مصنوعي يا بطري همراه: توجه كنيد"مثال.نظر كلي به مادر آيا مادر خوشحال به نظر مي رسد

؟ و يكييك خود دارد چه كسي بيشتر: مثال توجه كنيد. از شركت كنندگان داشته باشيد نگاه كلي هم به گفتگوي ميان مادر

ب ؟ه صحبت مي كند؟ آيا مادر و از آن لذت مي برد  راحتي صبحت مي كند

و آموختن كردبكارگيري مهارت هاي گوش در مورد توسط مصاحبه كننده دقت خاصي بعمل مهارت هاي غير كالميشاملن

در هر گاه او يكي از مهارت.آوريد و آموختن را به كار مي برد، شما تا� ليست مربوطه عالمتچك هاي گوش دادن بزنيد

، به يادآوري آن كمك كند ، مثالكه توجه كنيد.هنگام بحث گروهي از كلمات قضاوت كننده آيا"آيا مصاحبه كننده اشتباهي دارد

س و يا آناالت زيادي مطرح مي كند كه جواب مادرؤاستفاده مي كند بل به .و خير مي باشديها با

و كودك را تحت نظر داشته باشيد مي دهد،شيردهي ادامه مادر به همين طور كه ، فرم مشاهده مشاهده در حالو به دقت مادر

و كنار هر نشانه اي كه مشاهده مي كنيدعالمت. شيردهي را تكميل كنيد و كودك را يادداشت كنيد ز� نام مادر و مدت مان بزنيد

ب. تغذيه با شيرمادر را نيز يادداشت كنيد  ك،در اختيار شما قرار دادهو وقتي كه خاطر همكاريه از مادر و براي دلگرمي نيدتشكر

.جمالت خوشايند بگوئيداوو حمايت

اجتنات از اشتباهات

.بيان نكنيدتغذيه با شيرمادرعالقمندي خود را به

و نتواند و با زيرا ممكن است رفتار مادر تغيير كند او. احساس آزادي در مورد تغذيه با بطري صحبت كندبه راحتي شما بايد به

مي"و يا اينكه"تغذيه شيرخوار"بگوئيد كه نسبت به .عالقمند هستيد"ندشوشيرخواران چگونه تغذيه

.كمك يا توصيه اي به مادر نكنيد

بايد مربي خود شما نبايد كمك يا توصيه اي به مادر بكنيد بلكه، اگر به نظر مي رسد مادر نياز به كمك دارد،1عمليجلسه كار در

ياو يك نفر از كاركنان  .كنيدآگاه به مادر كمك يا توصيهبخش را براي كلينيك

.دقت كنيد كه تكميل كردن فرم ها مانعي براي شما ايجاد نكند

 البته ممكن است براي. با مادر صحبت مي كند نبايد حين صحبت با او از گفته هاي مادر يادداشت بردارد شركت كننده اي كه

اير شركت كنندگان كه ناظر گفتگو هستند مي توانندس. بايد بعدا يادداشت نمايداطالعات را يادآوري به فرم ها نگاه كند اما

.يادداشت بردارند
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8جلسه

 گذاشتن شيرخواروضعيت به پستان

 با استفاده از يك عروسك وضعيت به پستان گذاشتن شيرخوار: جلسه كار عملي

:مقدمه

را، به مادر كمك هميشه قبل از اختصاص،كارهائي كه انجام مي دهدمشاهده اگر وقت كافي براي.دنمائيمشاهده شيردهي او

ك،دهيد .، عجله نكنيدمتفاوت با عملكرد خودش به انجام كاري كردن مادر وادار هرگز براي. امال درك خواهيد كردشرايط او را

در. كمك كنيد،شدهيدچار مشكلدر شرايطي كه فقط مادر را و كودكان رابعضي مادران به وضعيت هائي تغذيه با شيرمادر

انجام مي دهند كه ممكن است براي ديگران مشكل باشد، اين موضوع بخصوص، در مورد بچه هاي بزرگتر نحو رضايت بخشي

و مادر نيز احساس راحتي مي كند هيچ در اين گونه موارد چنانچه. صدق مي كندبيشتر از دو ماه  كودك بخوبي شير مي خورد

.دليلي براي تغيير وضعيت كودك وجود ندارد

يعني به او توضيح. اجازه بدهيد مادر كارهايش را حتي االمكان خودش انجام دهد، فقط مراقب باشيد كه تسليم محض او نباشيد

صكه مي خواهيد او جه كاري دهيد  و در و به او نشان دهيد ورت امكانانجام دهد كه خواسته تان را روي بدن خود عملي كرده

. منظورتان چيست

دهشماكهرا آنچهكه مادر اطمينان پيدا كنيد را خودش به تنهاييو مي تواند فهميده است،ديانجام مي هدف شما.انجام دهد آن

راپس. است وضعيت شيرخوار هنگام شيرخوردن مادر براي در واقع كمك به اما كنيدبه مكيدن وادار اگر شما مي توانيد كودك

او در واقع كمكي،پيدا نكرده مادر اين توانايي را  .نكرده ايدبه

:اهداف

، شركت كنندگان خواهند توانست :پس از اتمام اين جلسه

.نكته كليدي وضعيت صحيح شيردهي را توضيح دهند4•

.را شرح دهند شيردهي هنگام پستانگي نگهداشتن چگون•

كشدر حال: يعني شيردهي عمده وضعيت هاي• و يدننشستن، دراز ، زير بغلي

.گهواره اي متقابل را نشان دهند

تا• از به مادر كمك كنند در وضعيت هاي مختلف به شيرخوار را نكته كليدي چهار با استفاده

.پستان بگذارد 
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و شير دادن به براي وضعيت گي كمك به مادر چگون  شيرخوار صحيح بغل كردن

و شيردادن بهبراي وضعيتمادر راچگونه مي توان شيرخوار كمك كرد؟صحيح بغل كردن
و• و احوالپرسي كرده او با مادر سالم و خودتان را معرفي كنيد به .خوشامد بگوييد

.شيردهي او را ارزيابي كنيد•

و بپرسيد كه آيا دوست دارد به او عمال• .نشان بدهيد"اگر نياز به كمكي دارد، توضيح دهيد

و آسوده است• .مطمئن شويد كه مادر راحت

در• و آسوده اي بنشينيد شما نيز .وضعيت راحت

، عمال• و در صورت نياز .به او نشان دهيد"براي مادر شرح دهيد چگونه كودكش را بغل كند

از چهار نكته كليدي :عبارتند

و بدن كودك در يك امتداد قرار گرفته است−  سر
 كودك به بدن مادر نزديك است−
 مادر تمام بدن كودك را نگه داشته است−
بهرا كودك− ميطوري .كه بيني اومقابل نوك پستان قرار مي گيرددكن پستان نزديك

: نگهداردهايش را با دست به مادر نشان دهيد چگونه پستان•

.مادر انگشتانش را روي قفسه سينه زير پستان بگذارد−

.مادر با انگشت اول پستان را نگهدارد−

.قرار گيرد باالي پستان مادر انگشت شست−

.انگشتانش را خيلي نزديك نوك پستان نگيرد−

به• و يا عمال نشان دهيد كه چگونه :كودك كمك كند تا پستان را بگيرد به مادر توضيح داده

.هاي كودك را با نوك پستان لمس كند لب−

.منتظر شود تا كودك دهانش را كامال باز كند−

.تحتاني او زير نوك پستان است او را به سرعت به طرف پستان خود بياورد در حالي كه لب−

.از او بپرسيد چه احساسي در مورد مكيدن كودك داردو به عكس العمل مادر توجه كنيد•

، مجددا تالش. به نشانه هاي پستان گرفتن صحيح دقت كنيد• .را اصالح كنيدآنواگر پستان گرفتن خوب نبود
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لب:8-1تصوير ،. هاي كودك را لمس مي كند نوك پستان مادر  او دهانش را باز مي كند

و آماده گرفتن پستان در دهان مي باشد .زبانش را جلو مي آورد

:نحوه كمك به مادري كه نشسته شير مي دهد

و كودكش را بپرسيد و اسم او ، خودتان را معرفي كنيد و احوالپرسي كنيد و چند.با مادر سالم ال بازؤس حال او را جويا شده

.درباره نحوه پيشرفت شيردهي بپرسيد

و در صورت موافقت وي، اجازه مي دهدكه بپرسيد مادراز. يك وعده شيردهي را ارزيابي كنيد شيردهي او را مشاهده كنيد

بع( خود شير دهد را به شيوه معمولشكودكتقاضا كنيد كه  مراجعه"دااگر كودك به تازگي شير خورده بايد ترتيبي بدهيد كه

.تغذيه شيرخوار با شير مادر را مشاهده كنيد.)نمايد

ابتدا بايد او را تشويق كنيد مثال:پستان گرفتن شيرخوار نياز به كمك دارد وضعيت مادر براي بهبود اگر شما تصميم بگيريد كه

وا": بگوئيد "درست است؟،مي خواهد شير شما را بخورد"قعااو

و اگر تمايل داشت عمالبرايشار مادرمورد نياز سپس كمك اگر موقع مكيدن،: مثال بگوئيد. به او نشان دهيد"توضيح دهيد

از)نام كودك(كودكتان شپستان را در دهان بگيرد، شير دادن براي شما راحت تر هاله قسمت زيادي به.ودمي مي خواهيد عمال

.كنيدتان را شروع شما نشان دهم؟اگر موافق بود، مي توانيد كمك 

و آسوده اي نشسته است كمك به او بنشينيد كه بتوانيدو راحتآرام شما نيز.مطمئن شويد كه مادر در وضعيت كامال راحت

.كنيد

ادر صورت نياز. براي مادر شرح دهيد چگونه كودكش را بغل كند .كاري بايد انجام دهدو نشان دهيد كه چه به
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:وضعيت صحيح شيردهي را شرح دهيد كليدي چهار نكته

و بدن كودك در يك امتداد قرار گرفته است− .سر

.كودك به بدن مادر نزديك است−

.مادر تمام بدن كودك را نگه داشته است−

. كودك به نوك پستان نزديك مي شود بيني−

كن كه چطور پستانش را با دست نگهدارد به مادر نشان دهيد :دو آنرا به كودك عرضه

او انش را روي قفسه سينه بگذارد بطوريانگشت بايد مادر� )مراجعه كنيد2/4به تصوير.(پستان را نگهداردزير كه انگشت اول

و اين كار باعث مي شود.باالي پستان را به آرامي فشار دهد مادرمي تواند با انگشت شست خود� كه فرم پستان بهتر شده

در كودك راحت تر .دهان بگيرد آنرا

. مادر نبايد پستان را خيلي نزديك به نوك آن در دست بگيرد�

تاكنلمسشنوك پستانرا با به مادر توضيح دهيد چگونه بايد لب هاي كودك� .دنمايدهانش را بازاود

تا� براي گرفتن. دهانش را كامال باز كنداو به مادر توضيح دهيد قبل از اينكه كودك را به پستان نزديك كند، بايد منتظر شود

و هاله بايد دهان او كامال باز شود .قسمت زيادي از پستان

و يا نشان دهيد چگونه زماني كه دهان كودك كامال باز مي شود او را به سرعت به طرف پستان خود،به مادر توضيح داده

و نبايد خودش يا پستان را به طرف او حركت دهد. بياورد شيرخوار را بايد به نحوي. مادر بايد كودك را به سمت پستان بياورد

، پستان را لمس خواهد كرداوه لب تحتانيكجلو بياورد  ؛ در اينصورت چانه كودك .زير نوك پستان قرار بگيرد

؟ اگر چيزي نمي گويد، از به عكس ؛ آيا به نظر مي رسد درد دارد؟ آيا اظهار مي كند كه راحت تر شده است العمل مادر توجه كنيد

اگر پستان. او بپرسيد در مورد مكيدن كودكش چه احساسي دارد؟ تمامي نشانه هاي پستان گرفتن صحيح را به دقت نگاه كنيد

.اصالح كنيدراآنوتالش دوباره گرفتن خوب نبود

:نحوه شيردهي در وضعيتي كه مادر دراز كشيده است

و راحتي دراز بكشد را.به مادر كمك كنيد در وضعيت آسوده بهتر است به آرنج تكيه نداده باشد چون اين وضعيت پستان گرفتن

.براي كودك دشوار مي سازد

مادر مي تواند.مهم هستندكليديچهار نكته همان همانند وضعيت نشسته،. را در آغوش بگيردشبه او نشان دهيد چگونه كودك

اگر پستانش را نگه. در صورت نياز، پستان را هم مي تواند با دست باالئي نگهدارد. حمايت كندخود كودك را با بازوي زيرين 

.نمي دارد، مي تواند كودكش را با دست بااليي خود حمايت كند

:ساير وضعيت هايي كه مادر مي تواند براي شيردهي انتخاب كند

از.ي شير بدهد مختلفمادر مي تواند در وضعيت هاي :وضعيت هاي مفيدي كه مي توانيد به مادر نشان دهيد عبارتند

 وضعيت زير بغلي−

 نگهداشتن كودك روي دست طرف مخالف پستان−
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-

-
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. مادري كه در وضعيت خوابيده كودكش را شير مي دهد-8-4 صويرت

طرف دست مادري كه كودكش را با-8-3تصوير

اين وضعيت در موارد.مخالف پستان نگه داشته است 

: ذيل مفيد است

) VERY SMALL BABIES( خيلي كم وزن نوزادان−

 بيمارشيرخواران−

زير مادري كه كودكش را در وضعيت-8-2تصوير

اين وضعيت در موارد ذيل مفيد. است نگه داشتهبغلي 

: است

 دوقلوها−

 پستانمجاري انسداد−

 پستان گرفتن كودكدر وجود مشكل−
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9جلسه

 نمودارهاي رشد

: مقدمه

رشد هاياگر نمودار. رشد را فهميده باشيد هاي وقتي در مورد تغذيه شير خوار مشاوره مي كنيد بسيار اهميت دارد كه منحني

و از دست دادن اعتماد به نفس او مي شويد و باعث نگراني ، به مادر اطالعات غلط مي دهيد .را به درستي تفسير نكنيد

و هاينمودار او رشد وضعيت حال وگذشته كودك اعم از وضعيت سالمت دهدريافت غذاي كه.دنرا نشان مي معيار ديگري

ق دچار تأخير رشد قدي كودكي كه به مدت طوالني خوب تغذيه نشده باشد،.د يا طول استعالوه بر وزن مي توانيد استفاده كنيد

سنمي شود، يا بعبارتي  .خيلي كوتاه مي شوداش نسبت به

بهتر بچه هاي كوتاه هم خطوط نمودار رشدرو از اين، وزن كمتري دارند،بچه هاي بلندتر هم سن خودنسبت براي وزن شان با

سير باال رونده اي داشته كودك حائز اهميت اين است كه منحني رشد نكته. كه البته اين تفاوت طبيعي است بودد يكسان نخواه

.طبيعي بوده ودر معرض خطر نمي باشد كودك دهد رشد باشد كه نشان مي

از تغذيه خوبروش هاي و6قبل واز شيرخواررشد تاخيراز، بعد از شروع تغذيه تكميليهمچنين ماهگي وقد نظر وزن

ميپيشوزن گيري بيش از حد همچنين از .كند گيري

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

.مفهوم نمودار هاي رشد استاندارد را توضيح دهند•

.وزن كودك را روي نمودار رشد نقطه گذاري كنند•

.منحني رشد كودك را تفسير كنند•
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ايهاي نمودار : رشد در ارزيابي روش هاي تغذيه

و. اين نمودار رايج وزن براي دختران است .وزن او در محور عمودي ثبت مي شود سن كودك در محور افقي

 هم ناميده) average( ميانگين،در محاورهكه است)median( ميانه، خط منحني صفر.پنج منحني در اين نمودار وجود دارد

آن. مي شود و%50وزن پنجاهمين پرسنتايل هم گفته مي شود، زيرا منحنيهمچنين به هم%50كودكان سالم زير اين منحني

تر،، نزديك اين منحني اكثر كودكان سالم. است باالي آن ميكمي باال تر يا پايين .ند گير آن قرار

Zكهخطوط ديگر Score  خط. را نشان مي دهند ناميده مي شوند، فاصله از ميانگين  فاصله ميانههر نقطه يا روندي كه از

، ر. مي باشند كودك بيانگر مشكل رشد"معموال3يا-3 مثلمي گيرد خطبا روندي موازي"شد كودكان سالم معموالمنحني

.طي مي كند ميانه را

Z منحني سن كودكي زير اگر منحني وزن براي Score 2-)2-كم وزن،باشد يعني چهارمين منحني از باال) انحراف معيار

رشد خوبي اما،نزديك اين خط باشد، ممكن است منحني رشد كودكي كه بطور طبيعي يا ژنتيكي كوچك است.محسوب مي شود

م-3يعني(يخط پايين. داشته باشد  كه. نسبت به سن يا كم وزني شديد را نشان مي دهدكم، وزن خيلي) عيار انحراف  كودكي

و"نزديك اين خط است احتماال نمودار رشدش .نياز به توجه دارد سالم نبوده
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، خطوط ديگري نيزكشورهدر بعضي ياا و استفادهي رنگي براي نشان دادن محدوده خاصي از باندها در نمودار وجود دارد

و پسر فقط يك نمودار وجود دارد مي كنند  مورد استفاده در سيستم به نمودارهاي رشد بايد شما نيز.و يا حتي براي دختر

.مراجعه نماييد بهداشتي كشور

د شده وزن روي نمودارعالمت گذاري نقاط الگوي، بلكه بايداطالعات زيادي بدست نخواهيد آورد،بار ثبت وزن با يك اشته را

.باشيد تا بتوانيد در مورد روند رشد قضاوت كنيد

.نشان مي دهد،رشد سه كودك را كه وزن گيري منظم داشته اند تصوير منحني هاياين.را داريم ان در اينجا نمودار رشد پسر

هر را نشان مي دهداستاندارد هاي خطوط رشد در اين نمودار وضعيت مشابهي با منحني را، اما رشد كودك روند خاص خود

.توجه داشته باشيد كه وزن تولد آنها از ابتدا متفاوت بوده است. دارد 
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مي نمودار رشد تصوير زير، در :بينيد كه وزن گيري منظم داشته است علي را

و رشد نكردهخوب"رشد او در چند ماه اول خوب بوده ولي در سه ماه آخر اصال هم وزن گيري وي متوقف شده حاال است

س شما بايد.است :ازجمله.ال از مادرش بپرسيدؤچند

؟6در  ماه اول چگونه تغذيه شده است

؟ در  حال حاضر چه شيري مي خورد

؟ ؟ وچقدر ؟ چند باردرروز  درحال حاضر چه غذايي مي خورد

 چه نوع غذاهايي مي خورد؟

؟وضعيت سالمت او در چند ماه گذشته چگونه  بوده است

و6در كودك متوجه مي شويد كه ، تغذيه انحصاري باشير مادر داشته با شير مادر تغذيه مي شود،"تا امروز هم مكررا ماه اول

در در كنارشب  و ماهگي مادرش شروع به دادن حريره رقيق6در. طول شب نيز شير مادر مي خورد مادرش به خواب مي رود

، دو بار در به غالت دري مغذي سرشار از مواد كمكاو وزن نمي گيرد چون به غذاهاي اما.او كرده است روز و به دفعات بيشتر

.روز نياز دارد
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، در ميمريم نمودار رشدتصوير زير : بينيد كه بطور منظم به درمانگاه مراجعه مي كند را

كه. رشد اين كودك خيلي آهسته است س چگونهمريم براي اينكه بفهميد :بپرسيدشاز مادرالؤتغذيه مي شود بهتر است چند

 است؟ مريم چطور

 چگونه تغذيه مي شود؟

 مريم چند بار تغذيه مي شود؟

 كجا مي خوابد؟

 روند شيردهي چگونه است؟) اگر با شير مادر تغذيه مي شود(

، ونحوه براي ارزيابي تغذيه باشير مادر به وضعيت شيرخوار هنگام شيرخوردن زمان شير خوردن توجه مدت گرفتن پستان

.كنيد

و مريم گويد مادر به شما مي و بچه خوبي است و4-5فقط كم گريه مي كند كه بار در روز شير مي خواهد اين براي مادرش

 استمريم آهسته وزن گيري. مادرش به خواب مي رود شب ها در كناراو. در طول روز مشغول است خيلي كمك كننده است

.با شيرمادر تغذيه نمي شودچون به اندازه كافي
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10جلسه

 ايجاد اعتماد به نفسو حمايت از مادر

:مقدمه
،اين موضوع ب.هاي مشاوره در مورد حمايت وايجاد اعتماد به نفس درمادر است مهارت جلسه راحتي اعتماد به نفس خوده مادر

واحساس كند كه در اين صورت ممكن است. مي دهدرا از دست  واز كوتاهي كرده  تحت فشار قرار نيز دوستانش طرف خانواده

و با بكارگيري اين مهارت. گيرد اعتماد به نفس پيدا ها مي توانيد به مادر كمك كنيد كه نسبت به خود احساس خوبي پيدا كرده

. كند

با مادر. اشتباه است كارشموجب نشويم مادر احساس كند اين نكته حائز اهميت است كه خيلي راحت باور مي كند كه در ارتباط

و ، نحوه شيردهي فرزندش ، اعتماد به نفس اورا پايين احساس اينو شدهتغذيه او با شير مادر مرتكب اشتباه خودش

.مي آورد

كمك كنيد تا تصميم بگيرد چه چيزي به مادرشما بايد. اين امر مهمي است.بپرهيزيد، گوييد چه كاري بكندببه مادر از اينكه

.اين كار اعتماد به نفس اورا باال مي برد.براي او وفرزندش بهتر است

و.1مهارت :احساس مي كند بپذيريدآنچه را كه مادر فكر

از.بعضي اوقات مادر تصور اشتباهي دارد كه شما با آن موافق نيستيد  او انتقاد نماييد باعث چنانچه با او مخالفت كنيد يا

وشاحساس كند كار كه مادر مي شود اوامر اين اشتباه است ، مقابل اگر او را تاييد نماييددر. را پايين مي آورد اعتماد به نفس

.دبو خواهد بعدا پيشنهاد كردن روش هاي متفاوت مشكل

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

.شش مهارت حمايت وايجاد اعتماد به نفس را نام ببرند•

.براي هر مهارت مثالي بياورند•

و تغذيه با مادر در مورد ها را هنگام مشاوره مهارتاز مناسب استفاده• شيرخوار

.نشان دهندخردسال كودك
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عك: پذيرش عبارت است از.بپذيريد، مادر فكر مي كند كه را خيلي خوب است آنچه ،نشان دادن وس العمل طبيعي نه نه موافقت

و اشاراتي كه عالقمندي شما را نشان مي دهد"،"تكرار برخي از گفته هاي مادر". مخالفت دو براي نشان دادن، هر"واكنش ها

. هستند، روش هاي مفيديمهارت گوش كردن وآموختن، همانندپذيرش گفته هاي مادر 

ب،گاهي مادر در باره بعضي از مسائلي كه كه به نظر شما جدي نيستند نگران"اگرچيزي نظير. نظر مي رسده بسيار نگران

هم،بگوييد به مادر"نباش، چيز نگران كننده اي نيست  و شما اين احساس را در او ايجاد مي كنيد كه كارش اشتباه بوده است

اع.نمي كنيد اورا درك اودر نتيجه او. پايين مي آيد تماد به نفس ، كهرا احساس مي كند راهي اما اگر نگراني وي را بپذيريد

همدلي نيز روش مفيدي براي نشان دادن پذيرش احساس مادر.درست است واعتماد به نفس او هم پايين نخواهد آمد، برگزيده

.مي باشد

و كودك به درستي انجام ميراآنچه.2مهارت و تحسين كنيددهندكه مادر :، شناسايي

و درماني آموزش ديده ايم كه مشكالت را فقط به آنچه كه فكر مي كنيم مردم اشتباه انجامما. بيابيم ما بعنوان كاركنان بهداشتي

وكودك به درستي اما به عنوان مشاور بايد ياد بگيريم به آنچه كه مادر.توجه مي كنيم وسعي در اصالح آنها داريم، مي دهند

و. توجه كنيم وآنها را شناسايي كنيم، انجام مي دهند يا رفتاري مبني بر تاييد كارهاي درست آنها سپس آنها را تحسين كرده

.نشان دهيم

: مزاياي زير را دارد تمجيد وتحسين رفتارهاي درست مادر

.اعتماد به نفس در مادر ايجاد مي كند•

.رفتارهاي صحيح مي كنداورا تشويق به ادامه•

.تر مي سازد هاي بعدي را براي او آسان پذيرش پيشنهاد•

: مادر را بطور عملي كمك كنيد.3مهارت

:براي مثال.گاهي اوقات كمك عملي بهتر از هر نوع سخن گفتن است

و• .تميز نيستاي هنگامي كه مادر احساس خستگي يا ناراحتي مي كند

ي• .ا تشنه استهنگامي كه او گرسنه

.هنگامي كه از قبل اطالعات زيادي دارد•

.هنگامي كه مشكل عملي مشخصي دارد•

:ه ازجمل.كمك هاي عملي را مي توان به طرق مختلف ارائه كرد

.به اوكمك كنيد نظافت كرده واحساس راحتي كند•

.چيزي براي خوردن يا آشاميدن به وي بدهيد•

، دستشويي تا زماني• .كودكش را نگه داريد، برود واحساس راحتي كندكه نظافت كند
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ازهب: مي شود كمك عملي شامل اين موارد نيز ، چگوگي تهيه جاي ارائه ليست بلند بااليي به مادر نشان غذا را دستورات غذايي

در، مثال شيردهي را برايمادريا. دهيد دوقرار گرفتن شيرخوار ، ، پستان گرفتن شيرخوار ، شيدن شيروضعيت صحيح

، .آماده كردن تغذيه تكميلي عمال كمك كنيد برطرف كردن احتقان پستان

و شير دادن خيلي دردناك است: در تصوير زير مادر مي گويد و وضعيتش براي نشستن . شير ندارد، پستان هايش خالي

 كدام پاسخ مناسب تر است؟

".د جريان ياب را بمكد تا شير تانبگذاريد شيرخوار پستان شما بايد"

تر تان اجازه بدهيد كمك" وشويكنم تا راحت آيك نوشيدني هم برايتاند ".ورم مي

كما.4مهارت و طالعات : مناسب به مادر بدهيد، مربوط

، اطالعاتي هستند كه مادر :ها نياز دارد فقط به آندر حال حاضر اطالعات مربوط

:مادر اطالعاتي مي دهيد نكات زير را در نظر داشته باشيدهنگامي كه به

مي• .تواند انجام دهد نه هفته هاي بعدبه مادر كارهايي را بگوييد كه امروز

افتاده بفهمد چه اتفاقيكه مناسب ترين اطالعاتي است كه به مادر كمك مي كند دليل يك مشكل، توضيح در موردب اغل•

.است

، خصوصا• واگر"هربار .نيز آموزش زيادي ديده است فقط يك يا دو جزء اطالعات به وي بدهيد"قبال مادرخسته است

و• و با پذيرش گفته هاي مادر در مادر اعتماد به نفس ايجاد،كودكش بخاطر آنچه كه درست انجام داده اند تحسين او

.يا تصور اشتباه او را اصالح نماييدو ضرورتي ندارد كه بال فاصله اطالعات جديد در اختيار او قرار داده. كنيد
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كه. اطالعات را با نگرش مثبت به او بدهيد تا جنبه انتقادي نداشته باشد• مي خواهيد اين نكته بويژه هنگامي اهميت دارد

.تصور اشتباهي را تصحيح كنيد

:استفاده كنيدمحاوره ايواز زبان ساده.5مهارت

از براي و واژه هايتوضيح مطالب به مادر و عبارات مورد يادتان باشد كه بيشتر مردم اصطالحات فني.يدكنرايج استفاده ساده

.كاركنان بهداشتي درماني را متوجه نمي شوند استفاده 

،.6مهارت : ندهيد دستوريكي دو پيشنهاد به مادر بدهيد

ممراقب باشيد ،.نمي كند او كمكاين امر به ايجاد اعتماد به نفس. در دستور ندهيداكه براي انجام كار به به بلكه هنگام مشاوره

تصميم به انجام آن خود مي تواند در صورت تمايل به اين ترتيب،. را نيز مي تواند بكار گيرد مختلفي او پيشنهاد كنيد كه روش

او. بگيرد و به اعتماد به نفس اين كار احساسات .او كمك مي كند را كنترل

 مهارت هاي حمايت وايجاد اعتماد به نفس

.آنچه كه مادر فكر واحساس مي كند را بپذيريد•

.كنيدآن چه كه مادر وكودك به درستي انجام مي دهند را شناسايي كرده وتحسين•

.كمك هاي عملي به مادر بدهيد•

.اطالعات كم ومناسب به مادر بدهيد•

اي• .بكار ببريدزبان ساده ومحاوره

دو• ، دستور ندهيدبدهيبه مادر پيشنهاديك يا .د
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11جلسه

 بخش اول- تمرين هاي ايجاد اعتماد به نفسو حمايت

: چگونه تمرين ها را انجام دهيد

.باشد داشته مادرتصورات اشتباهي هستند كه شايد2و1مثال هاي

و ديگري: پاسخ آمده است3هر تصور اشتباه، كنار .بدون مخالفت يا موافقتپذيرش يكي نظر موافق، يكي مخالف

يا: كنار هر پاسخ بنويسيد ، مخالف .پذيرش موافق

:مثال

: ماهه اي مي گويد6مادر كودك

، تغذيه با شير مادر براي او .خوب نيست چون كودكم اسهال دارد

: پاسخ ها

؟"  .........پذيرش...."شما در حال حاضر دوست نداريد به فرزندتان شير بدهيد

 ...........مخالف....".بي خطر است كامال وقتي كودك اسهال دارد تغذيه با شير مادر براي كودك"

اوتغ، اسهالبه كودك هنگام ابتال اوقات بهتر استاغلب"  ...........موافق....".با شير مادر متوقف شود ذيه

1و2تمرين

:پاسخ دهيد

".چون هوا خيلي گرم است به او مقداري آب مي دهم": اظهار مي كنداي ماهه1مادر شيرخوار-1

خ" ؛ شير مادر ، ضرورتي ندارد  ...............................".ودش به اندازه كافي آب دارد اوه

، در اين هواي گرم ممكن است كودكان آب بيشتري نياز داشته باشند"  ........................................".بله

دابه فكر مي كنيد گاهي شما"  ............................................".ردكمي آب نياز

".من نتوانستم دو روز به فرزندم شير بدهم پس حتما شيرم ترش شده است": ماهه اي مي گويد9مادر شيرخوار-2

، خوب نيست"  .................................".شير مادر بعد از يكي دو روز براي تغذيه

ش" ؟شما نگران ترش  .........................................."دن شيرتان هستيد

 ............................................".اما شير در پستان هيچ وقت ترش نمي شود"

، بپذيريدفكر آنچه را مادر: الف-11تمرين .مي كند
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ا : نجام دهيد چگونه تمرين را

. برخي تصورات غلط مادران هستند، پاسخي را درنظر بگيريد كه بدون موافقت يا مخالفت، گفته مادر را مي پذيرد3-5هاي مثال

:مثال

، به همين دليل شير كافي ندارم": مادر كودك يك هفته اي مي گويد ".پستان هاي من كوچك هستند

:پاسخ هاي احتمالي مبني بر پذيرش فكر مادر

".مي بينم كه نگران اندازه پستان هايتان هستيد"

، مادران اغلب نگران اندازه پستان هايشان هستند" ".اوهوم

"آهان"

: پاسخ دهيد

؛ تا وقتي كه پستان هايم به شير نيفتاده"-3 ".اند نمي توانم شير بدهم شير روزهاي اول براي تغذيه شيرخوار مناسب نيست

...................................................................................................................................................................................................................... 

".نمي توانم بگذارم بيشتر از ده دقيقه بمكد چون نوك پستان هايم را زخم خواهد كرد"-4

........................................................................................................................................................................ 

، چون شيرم براي او كافي نيست"-5 ". حاال كه دو ماهه شده است بايد به او شير خشك بدهم

............................................................................................................................................................................. 
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: انجام دهيدراچگونه تمرين

ب و .نوشته شده است پاسخ3، بشرح زير بعد از داستان الف

. بزنيد) تيك(�را است پاسخي كه بيانگر پذيرش احساس مادر

: مثال

و بيني او گرفته استيپسرشيرخوار ، چشمانش پر از اشكمادر هنگام بيان. سرما خورده است . شودمي اين موضوع

، احساسپاسخي كه . بزنيد�، تيك را پذيرفته ايدمادر نشان مي دهد

؛ حالش خوب است-الف . نگران نباش

؛ خيلي زود خوب مي شود-ب .نبايد گريه كني

؟-ج� ؛ اين طور نيست ، نگران كننده است "بيماري كودك

: پاسخ دهيد

: داستان الف

ميمادر ، سن نوزاد فقط. كند گريه . هفته است3او مي گويد پستان هايش دوباره نرم شده اند يعني ممكن است شيرش كم باشد

. مطمئن هستم كه شير زيادي داريد. گريه نكنيد-الف

، اين موضوع واقعاً شما را نگران كرده است-ب .مي دانم

و اين به معني در اين مواقع اغلب-ج .كم شدن شير نيستپستان ها نرم مي شوند

ب : داستان

يك. استخيلي ناراحت مادر ندي دو روز گاهي براي د.اردفرزندش دفع مدفوع و مدفوع،فعهنگام زانوهايش را باال مي آورد

و قهوه اي مايل به زرد است. صورتش قرمز مي شود  . مدفوع او نرم

؛ اين مسئله براي شيرخواران كامال شما نبايد-الف .عادي است"اين قدر ناراحت باشيد

.روز دفع مدفوع نداشته باشند5يا4برخي از شيرخواران ممكن است-ب

، شما واقعا-ج ؛ درست است؟"وقتي كودك دفع مدفوع ندارد  ناراحت مي شويد

.مي كند، بپذيريداحساسآنچه را كه مادر:ب-11تمرين
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:دچگونه تمرين را انجام دهي

ج ها. ذكر شده استپاسخ، در زير سه براي داستان . خواهيد به مادر بگوييد احتماال مي كه است تمام چيزهايي اين پاسخ

و،براي ايجاد اعتماد به نفس مادر . بزنيد) تيك(�تشويق مي كندرا به خاطر عملكرد صحيح كودك پاسخي كه مادر

د .پاسخ خود را كه بيانگر تشويق مادر است ارائه كنيد، براي داستان

: مثال

و مقداري هم آب ميوه3مادري كودك . كودك مختصري اسهال دارد. مي دهد به وي ماهه اش را با شير خود تغذيه مي كند

. بزنيد پاسخي كه عملكرد صحيح او را تشويق مي كند عالمت

؛ علت احتمالي اسهال ممكن است همان باشد: الف .ديگر نبايد به او آب ميوه بدهيد

؛ شير مادر به بهبودي او كمك مي كند:ب . خيلي خوب است كه او را با شير مادر تغذيه مي كنيد

تا:ج .ماهگي چيز ديگري غير از شير مادر به او ندهيد6 حدود بهتر است

:ج داستان

،. او فكر مي كند شيرش كم شده است. ماهه اي مي گويد كودكش عصرها خيلي گريه مي كند3مادر شيرخوار طي ماه گذشته

.كودك خوب وزن گرفته است 

؛ چيز نگران كننده اي نيست:الف . بيشتر كودكان در چنين ساعاتي از روز گريه مي كنند

در:ب . طور رشد كرده است نتيجه تغذيه انحصاري با شير شما اينرشد او خيلي خوب است يعني

، اين كار باعث مي شود شير سريع تر زياد شود:ج .اجازه دهيد پستان شما را به دفعات بمكد

د  داستان

نشمنحني رشد. او اسهال دارد.تغذيه مي شود شيرمادر بوسيله بطري ماهه اي به طور كامل با جايگزين4كودك  شان او

و طي دو ماه آخر فقطkg5/3شمي دهد كه وزن هنگام تولد  بوي ترشيدگي شير او بطري. گرم وزن گرفته است 200بوده

. مي دهد

 : ............................................................................................پاسخ

و كودككهآنچه:ج-11تمرين و تمجيد كنيدرامي دهندامانجدرستمادر .تحسين
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ا : نجام دهيدچگونه تمرين را

. ليست زير شامل مادر شش كودك است كه در سنين متفاوت هستند

ما)و-ه–د-ج-ب-الف(كنار هر كدام شش جزء اطالعاتي از بخش. در به دانستن آن نياز داشته باشدوجود دارد كه شايد

و كودك بيشترين نياز را به آن دارند، انتخاب كنيداطالعات الزم، بايد  .جمله اي كه مادر

، شش حرف نوشته شده استتوجه كنيد كه كه. بعد از شرح حال مادر دور حرفي را دايره بكشيد كه حاوي اطالعاتي است

يك زير مانند مثال. تناسب بيشتري با گروه مورد نظر دارد . آمده است)ه(، داخل پرانتزكه پاسخ صحيح براي مادر شماره

: پاسخ دهيد

:1–6 شماره مادران

كه-1 و)ه(دجب الف. بر مي گرددش سر كاربه مادري

هجب الف ماهه12مادري با كودك-2 ود

وجب الف. مادري كه فكر مي كند شيرش خيلي رقيق است-3 ه د

وجب الف.مادري كه فكر مي كند پستان هايش شير كافي ندارند-4 ه د

. ري تغذيه مي كند صورت انحصابه خودشماهه كه او را با شير2مادري با كودك-5

ودجب الف ه

و قصد دارد نوزاد را قبل از اولين شيردهي با چيز ديگري تغذيه كند-6 . مادري كه تازه زايمان كرده

ودجب الف ه

الزماطالعات

و شير پسين سفيدتر است-الف .به طور طبيعي شير پيشين آبكي به نظر مي رسد

تا-ب با6بهترين تغذيه براي شيرخوار ، تغذيه انحصاري . شير مادر است ماهگي

، شير بيشتري توليد خواهد شد هرچه بيشتر شيرخوار-ج . بمكد

. آغوز تمام نيازهاي شيرخوار را در اين سن برآورده مي كند-د

و به تداوم توليد شير كمك مي كند–ه ، براي شيرخوار خوب است . تغذيه با شير مادر هنگام شب

و-و . يا بيشتر ارزشمند است تغذيه با شير مادر تا دو سال

.و مناسب به مادر بدهيد، اما مرتبطاطالعات اندك:د–11تمرين
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:دچگونه تمرين را انجام دهي

. در زير دو جزء اطالعاتي وجود دارد كه شايد بخواهيد به مادر ارائه كنيد

و ممكن است ، صحيح هستند اما در آنها از واژه هاي فني استفاده شده  مادري كه از كاركنان بهداشتي درمانياطالعات

: قابل فهم باشدبه راحتي پس اطالعات را طوري به زبان ساده بازنويسي كنيد كه براي مادر. نمي باشد، آنها را درك نكند

: مثال

. كلستروم تمام نيازهاي نوزاد را در روزهاي اول زندگي برآورده مي كند: اطالعات

.برآورده مي كند"نيازهاي كودك را در روزهاي اول زندگي كامال، اولين شير زردرنگي كه ترشح مي شود:ه به زبان ساد

: پاسخ دهيد

تا-1 ، تغذيه انحصاري با شير مادر است6بهترين تغذيه براي شيرخوار . ماهگي

 .........................................................................................................................: ............................................به زبان ساده

.گرفته باشد در دهان داشته باشد بايد پستان را خوب مؤثربراي اين كه كودك مكيدن-2

 ...............................................: ...........................................................................................................................به زبان ساده

 زبان ساده با مادر گفتگو كنيدبا:ه-١١تمرين



٦٤ 

ا : نجام دهيدچگونه تمرين را

.ارائه كنيد آمده است كه شايد بخواهيد به مادر)يا توصيه( جمالتي بصورت دستور در زير

. را بصورت پيشنهاد بازنويسي كنيداين جمالت

و نه دستور مثال هايي زير كادر داخل مي. شده است ذكر به روش ارائه پيشنهاد وقتي تمرينات زير را انجام دهيد متوجه

. شويد كه كمك كننده هستند 

؛ دستور ندهيد .پيشنهاد بدهيد

، بياوريد( از افعال با لحن آمرانه در اين حالت:دستوري ، بكنيد و) بدهيد ، بايد ، هرگز استفاده ....و كلماتي مشابه هميشه

.دشومي

: شامل پيشنهاد

؟....آيا در نظر داريد

؟  آيا ممكن است

؟............ در مورد سعي كردن براي  نظرتان چيست، شايد كمك كننده باشد

؟....آيا مي توانيد

؟...؟ به جاي ...آيا فكر كرده ايد درمورد

.انتخاب كنيد ...و ...و ... شما مي توانيد بين

ن ممكن است ....  ....و تعداد كمي از آنها .... مادران برخي، اما اشدببراي شما مناسب

 ممكن است درست عمل كند... شايد

 ... اغلب ... بعضي وقت ها ..."معموال

: مثال

شب":دستور شب كودك را ".ها مي تواند شير بخورد ها كنار خودتان بخوابانيد در اين صورت

شب":ها پيشنهاد ؟ها كنار اگر كودك "شما بخوابد آيا تغذيه او راحت تر نخواهد بود

".ممكن است تغذيه او آسان تر باشد، اگر كودك شب ها كنار شما بخوابد"

: پاسخ دهيد

از: دستور-1 .ماهگي به كودك مايعات ديگر مثل آب يا آب قند ندهيد6قبل

 ...............................................................................................................................................................................................:هاپيشنهاد

.................................................................................................................................................................................................................. 

؛ اين كار باعث افزايش شيرتان مي شود: دستور-2 . وقتي كودك گرسنه است او را بيشتر تغذيه كنيد

 ................................................................................................................................................................................................:ها پيشنهاد

.................................................................................................................................................................................................................. 

.ر ندھيددستو بدھيد، يك يا دو پيشنھاد به مادر:و-١١تمرين
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12جلسه

)2( عملي جلسه كار

م تمرين هاي ايجاد اعتماد به نفس  ادرو حمايت از

 به پستان گذاشتن شيرخوار وضعيت

از مطالباين م دستورالعمليخالصه اي را..ربيان براي انجام اين جلسه كار عملي به شما ارائه مي كننداست كه سعي كنيد زماني

و ي به گروهعملشما طي تمرينات. درنظر بگيريد، بخاطر سپردن كارهايي كه بايد در اين بخش انجام دهيد براي خواندن آنها

و با هاي كوچكي تقسيم شده م به نوبت مي در حالي،كنيدييك مادر صحبت .كنند كه ساير اعضاي گروه مشاهده

:آنچه كه بايد همراه خود داشته باشيد

 هاي مشاوره يك نسخه از چك ليست مهارت

 دونسخه از فرم مشاهده شير دهي

 كاغذ وقلم براي يادداشت

:چگونه تمرينات باليني را انجام دهيد

، عملي تمرين هاي مشابه وان وكودكانمادرجلسه اول .صحبت كنيدان با مادر را مشاهده كرده

.ادامه بدهيد" گوش دادن وآموختن"و"ارزيابي شيردهي"به تمرينات عملي

ومهارت6ند تا از بعالوه هرچ را حمايت :كارهاي زير را انجام دهيد.تمرين كنيدكه مي توانيد، ايجاد اعتماد به نفس در مادر

ا .يدكنز كارهايي كه درست انجام داده اند تشويق وتحسين مادر وكودك را بخاطر دو مورد

.در اختيار وي قرار دهيد مفيد استمادر برايدر حال حاضر اطالعات مرتبط كه دو جزء

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

را بكار گرفتن مهارت هاي ايجاد اعتماد به نفس باو حمايت هنگام مشاوره شيردهي

ن .دهند مايشمادر

و به پستان گذاشتن شيرخوار را نشان دهند .چگونگي كمك به مادر براي بغل كردن
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ميوضعيت را شركت كننده اي كه در هايي كه مصاحبه كننده بكارمي براي هر يك از مهارت، بايد كند مشاهده چك ليست گيرد

.بزند تيك�هاي مشاوره عالمت مهارت

و يا برطرف كردن هنگام شير دهي شيرخوار بغل كردن براي وضعيت صحيح شما كمك كردن به مادر بسيار اهميت دارد كه

درچنين مواردي مي توانيد به مادر چيزي مشابه اين,اغلب بچه ها را در خواب مشاهده مي كنيد. را تمرين كنيد ساير مشكالت

مي,بينم كودكتان خواب آلود استمي":بگوييد او ولي ما و توانيم وقتي كه آماده بود سپس."اين كار را انجام دهيم را بغل كرده

را هنگامي بانكته كليدي وضعي4بغل كرده است كه مادر كودك را.يدبه اجرا درآورويت صحيح شيردهي را اگر شما اين كار

د اهصحيح انجام و وقتي كه بيني شان مقابل نوك پستان قرار بگيرد تقاضاي شيرخوردنزيد فقط تعداد كمي بچه ها بيدار شده

. مجدد مي كنند
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13جلسه

 گرفتن شرح حال تغذيه

:مقدمه

يا ساير با شير مادر شيرخوار ممكن است. ماهه را ياد خواهيم گرفت0–6در اين بخش نحوه گرفتن شرح حال تغذيه شيرخوار

، تغذيه تكميلي داشته  . باشدو يا نداشته شيرها تغذيه شود

س .ياد آوريدبهرا هر شيرخواري بپرسيد در مورداالت اصلي كه بايدؤفرم شرح حال تغذيه با شير مادر به شما كمك مي كند

:اهداف

:درپايان اين بخش شركت كنندگان خواهند توانست

.ماهه را بگيرند0–6شرح حال تغذيه شيرخوار

ماهه نشان0–6استفاده صحيح از فرم شرح حال تغذيه با شير مادر را براي شيرخوار

.دهند 
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ماه0-6شيرخوارانطرز گرفتن شرح حال تغذيه با شير مادر

و احوال• .پرسي كنيدبا مادر با لحن دوستانه اي سالم

و كودك استفاده كنيد از نام• ).اگرفرهنگ منطقه اجازه مي دهد(هاي مادر

و كودكش هر طور كه مايل است• به،و در مورد چيزهايي كه براي او مهم هستند از او بخواهيد كه درباره خود شروع

.صحبت كند

.به منحني رشد كودك توجه كنيد•

.كند كه ديگر نياز به سؤال كردن نداشته باشيد منحني رشد ممكن است حقايق مهمي را براي شما بيان

.سؤاالتي را بپرسيد كه مهمترين حقايق را در اختيار شما بگذارد•

را، ماهه0–6براي شيرخوار تغذيه با شير مادر شرح حالفرم كه در موردشما آن احتماالحقايقي ،د دارينياز به

كه. كند راهنمايي مي .بخش فرم نياز داريد6دانستن چه چيزهايي از هر يك از به تصميم بگيريد

.مواظب باشيد كه لحن كالم شما انتقادي نباشد

و ايجاد اعتماد به نفس استفاده كنيد از مهارت .هاي خود در زمينه حمايت

.سعي كنيد سؤاالت را تكرار نكنيد•

كه":"و بعد مثال" ام؟ فهميدهآيا درست"، ابتدا بگوئيد اگر نياز به تكرار سؤال داشتيد در ماه) اسم كودك( شما گفتيد

و هم ذات الريه داشت؟ " گذشته هم اسهال

و مهم• و موارد حساس براي پي بردن به مشكالت بيشتر .تر، بيشتر وقت صرف كنيد تر

 چه نظري دارد؟انتچه مي گويد؟ مادر شوهر تاننظر پدر شيرخوار چيست؟ مادر خود:"مثال

 در حال حاضر از داشتن اين كودك خوشحال است؟ درباره جنسيت او چطور؟مادر آيا

و وقتي نشان داديد كه ديگر برخي. موارد فوق را براي شما بيان مي كنندخود بعضي مادران زماني كه همدلي شما را ببينند

و بعدا. احساسات آنان را درك مي كنيد، برايتان شرح مي دهند يا"اگر مادري حرفش را راحت بيان نكرد، صبركنيد يكبار ديگر

ل هايتان را شايد هم الزم باشد كه در محلي بدون حضور اشخاص ديگر به طور خصوصي سؤا. سؤال كنيداز وي روز ديگر 

.تكرار كنيد
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 با شيرمادرماهه0–6شيرخوار فرم شرح حال تغذيه
:در مورد تغذيه كودك نگراني هاي خاص: سن كودك

:تغذيه شيرخوار

، ساير موارد( شير ، شير گاو ، شير مصنوعي ) شيرمادر

 تعداد دفعاتي كه در روز با شير تغذيه مي شود

؟/. طول مدت تغذيه از پستان  مقدار ساير شيرها چقدر است

 دفعات تغذيه شبانه

( ساير غذاهايي كه عالوه بر شير مادر داده مي شود و چند بار. ، چه چيزي )چه زماني شروع شده

(ساير مايعاتي كه عالوه بر شير مادر داده مي شود و چند بار. ، چه چيزي )چه زماني شروع شده

و نحوه تميز كردن آن  استفاده از بطري

ها( مشكالت تغذيه اي ، ساير تغذيه )تغذيه با شير مادر

:سالمت

، وزن فعلي( نمودار رشد ) وزن تولد

از6( تعداد دفعات دفع ادرار در روز )ماه6بار يا بيشتر در شيرخوار كمتر

م آن( دفوع دفع و قوام ) دفعات

 بيماري ها

و اولين تغذيه ، زايمان :محل انجام( حاملگي (

 مراقبت هاي دوران بارداري

 موارد مورد بحث در زمينه تغذيه در دوران بارداري

 نوع زايمان

 هم اتاقي

 تغذيه قبل از اولين شيردهي

 كمك هاي بعد از زايمان در ارتباط با تغذيه

و تنظيم خانواده وضعيت :مادر

 سن

و دارو: سالمت شامل هاتغذيه

 سالمت پستان ها

 تنظيم خانواده

 تجربه تغذيه فرزندان قبلي

 تعداد فرزندان قبلي

و هر كدام چه مدت اند تعداد فرزنداني كه با شير مادر تغذيه شده

 اگر با شير مادر تغذيه شده اند انحصاري بوده يا توام

ت در ارتباط با تغذيه ساير تجربيا

و اجتماعي :وضعيت خانوادگي

 وضعيت اشتغال

 وضعيت اقتصادي

 نگرش افراد خانواده در ارتباط با روش هاي تغذيه شيرخوار
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 ماهه0–6شرح حال تغذيه شيرخوار فرم

تا سازمان دهي افكار اين فرم در واقع راهنمايي است براي ،دارد يا خردسال با مادري كه فرزند شيرخوار هنگام صحبت شما

.چيزي را فراموش نكنيد

س هرگاه مادر. احتمالي او را درك كرده ايد هر مشكلبپرسيد تا مطمئن شويد كه فرمي از هر بخشتاالؤبهتر است از مادر

ساجازه دهيد تا او اول حرفش،بخواهد مطلبي را به شما بگويد كه براي او اهميت دارد  و بعد در مورد چيزهاي ديگر الؤرا بزند

. كنيد

س.را به ياد داشته باشيد هاي مشاوره از مهارت، استفادهوقتي مي خواهيد از مادر شرح حال بگيريد االت باز مطرحؤسعي كنيد

س مي توانيدكسب برخي اطالعات برايچهگر.كنيد از.ال بسته نيز بپرسيدؤچند هاي مهارتساير به خاطر داشته باشيد

و مشاوره اي مان ، همدلي س ند تكرار گفته هاي مادر ، بين تان استفاده كنيد تا مادر تشويق شود بيشتر صحبت كند االتؤتشويق

.و احساس اعتماد به نفس كند 

 ماهه با شيرمادر0–6گرفتن شرح حال تغذيه شيرخوار: الف–13نمايش

به: كارمند بهداشتي ، من خانم صبح ؟. پرستار هستم ... خير و فرزندتان را بپرسم  مي توانم اسم شما

؛ من خانم: مادر و اين هم دخترم ... صبح به خير پرستار .است ... هستم

؟: كارمند بهداشتي ؛ چند وقتش است  خيلي دوست داشتني است

.ماهه است5او: مادر

، حتما: كارمند بهداشتي ك"بله ؟خيلي ؟ او را با چه شيري تغذيه مي كنيد ؛ درست است  نجكاو است

در: مادر ، به همين جهت ؛ فكر مي كنم شير كافي نداشته باشم ، در ابتدا شير خودم را مي دادم اما او باز هم گرسنه بود خوب

را حال حاضر ناچارم  .با بطري شير بدهم او

، خيلي نگران كننده: كارمند بهداشتي ؟. است كه هميشه گرسنه باشد عزيزم ؟ چه چيزي مي دهيد  او را با بطري تغذيه مي كنيد

پر: مادر و با يكي دو قاشق ، كمي شير در بطري مي ريزم . مخلوط مي كنم پودر غالت خوب

؟:د بهداشتينكارم  از چه سني با اينها تغذيه مي شود

، وقتي كه تقريبا: مادر .دو ماهه بود"اوه

؟. دو ماهه"تقريبا: كارمند بهداشتي  چند بطري در روز به او مي دهي

، معموال: مادر ؛"خوب و بعد هر وقت بخواهد مي خورد و يك بطري هم عصر ؛ يك بطري را صبح آماده مي كنم دو بطري

.هربطري هم مدتي طول مي كشد تا تمام شود 

ك: كارمند بهداشتي ، پس او از هر بطري كم ؟ خوب ؟ چه نوع شيري به او مي دهيد م مي خورد

؛ در غير اين صورت از شير هاي ديگر مثل شير: مادر ، اگر شير مصنوعي داشته باشم كمي از آن استفاده مي كنم ، خوب بله

او شير.گاو كه آن را با كمي آب مخلوط مي كنم ويا از شيرهاي شيرين شده استفاده مي كنم چون اين شيرها ارزان هستند 

.شيرين شده را دوست دارد 

؛ در حال حاضر: كارمند بهداشتي ؛ درست است ؟در مورد تغذيه با شير مادر بيشتر صحبت كنيد شير مصنوعي خيلي گران است

؟ شير خود را به او مي دهيدند وقت يكبارچهر 
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، هروقت بخواهد شير: مادر واغلب، مي خورد خودم را اوه ؛4–5 حدود سراسر شب امبار هم در روز ه . البته دقيق نشمرد

.براي آرام شدن دوست دارد شير بخورد

؟: كارمند بهداشتي  آيا شب هم شير مادر مي خورد

، او با من مي خوابد: مادر .بله

؟ صرف نظر از نگراني: كارمند بهداشتي ؛ درست است ، به اين ترتيب شير دادن راحت تر مي شود در مورد كافي شما اوه

؟  ، آيا مشكل ديگري در ارتباط با شيردهي داريد  نبودن شيرتان

. روي هم رفتهنه: مادر

؟ مثال: كارمند بهداشتي ؟"آيا هنوز چيز ديگري به او مي دهيد  غذا يا مايعات ديگر

، هنوز نمي: مادر .راضي است"از تغذيه با بطري كامال چونبه او بدهم تا مدتي طوالني غذا خواهم نه

؟: كارمند بهداشتي  مي توانيد به من بگوييد چگونه بطري را تميز مي كنيد

اگر صابون داشته باشم از آن استفاده مي كنم ودر غير اين صورت با آب خالي. آنها را با آب داغ شستشو مي دهم:مادر

.مي شويم

؛ حاال: كارمند بهداشتي ؟... مي تواني بگويي خوب ؟ مي توانم ببينم ؟ نمودار رشد دارد در( چطور است مادر نمودار رشد را

؛ اجازه بدهيد ببينم وزن موقع تولد،) اختيار قرار مي دهد  ، دو ماهگي5/3متشكرم و حاال5/5كيلو گرم كيلو گرم6كيلو گرم

د.است  چه.و ماه اول تندتر بوده اما بعد از آن كاهش يافته است به اين ترتيب مي بينيد كه سرعت رشد او در مي توانيد بگوييد

؟   بيماريي داشته است

.در حال حاضر مدفوع طبيعي دارد. خوب ماه گذشته دو بار مبتال به اسهال شد اما به نظر مي رسد كه خوب شده است: مادر

؟ اطالعاتي به من بدهيد توانيدميقبل از اين ايام در مورد: كارمند بهداشتي و زايمان چطور ؟ در مورد حاملگي

.مشكلي نداشتم. طبيعي بود: مادر

و: كارمند بهداشتي ، در مورد تغذيه فرزندتان چه بالفاصله در دوران بارداري به چيزهايي به شما گفتند؟پس از زايمان آيا كسي

؟   شما نشان داد چه كار بكنيد

، هيچ چيز: مادر از.؛ آنها فقط به من گفتند كه او را با شير مادر تغذيه كنم نه و من هم بعد پرستاران خيلي سرشان شلوغ بود

.يك روز مرخص شدم 

؟: كارمند بهداشتي  آنها فقط به شما گفتند كه او را با شير مادر تغذيه كنيد

من: مادر ، ولي ، بله و به همين جهت تا وقتي شيرم بيايد كمي آب قند به او دادم تا مدتي . شير نداشتم

؛ هاي كه پستاني شما بوده نگرانموجب اين: كارمند بهداشتي ؟ شما احتياج به كمك اين طور نيستتان بعد از زايمان نرم باشند

؟،داشتيد  بله

.بله: مادر

؟ چند سال:كارمند بهداشتي ؟ مي توانيم راجع به خودتان صحبت كنيم  تان است

؛: مادر . سال دارم22البته

؟ وضعيت سالمتي:كارمند بهداشتي  تان چطور است

.خوب است: مادر

؟ندتان چطور پستانهاي: كارمند بهداشتي

. مشكلي ندارند: مادر

؟آيا هيچ وقت به حاملگي مجدد فك:كارمند بهداشتي ؟ براي تنظيم خانواده تصميمي گرفته ايد ر كرده ايد
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، اصال: مادر ام"نه تا. به آن فكر نكرده . وقتي كه شير مي دهم حامله نمي شوم تصورم اين است

، اگر غذاهاي ديگر هم به او بدهيد ممكن است حامله شويد: كارمند بهداشتي راجع به آن مفصل صحبت"اگر بخواهيد بعدا.خوب

؟ ناهيدآيا. خواهيم كرد   اولين فرزندتان است

و به اين زودي: مادر ؛ . ها نمي خواهم دوباره بچه دار شوم بله

؟ بگوييد ببينم در خانه چه كار مي كنيد: كارمند بهداشتي ؟ آيا سركار مي رويد

، اما وقتي: مادر ؛ در حال حاضر خانه دار هستم .بزرگتر شد شايد به دنبال كار بگردم ناهيدنه

؟: كارمند بهداشتي  در خانه چه كسي به شما كمك مي كند

و عاشق. به من كمك مي كند همسرم: مادر كه ناهيدشغل او رانندگي است شبنباواست اما عقيده دارد . ها شير بخورد ايد

و بايد در تخت جداگانه اي بخوابد ناهيدتصور مي كند به نظر او تغذيه زياد با شير. اما من مطمئن نيستم. خيلي شير مي خورد

.مادر باعث اسهال مي شود 
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14جلسه

 مشكالت شايع شير دهي

 جلسات اين.كرديم، توجهآ يند كه مادران چگونه از عهده شير دهي برميبراي پي بردن به اين هايي قبلي به روش جلسات در

:شامل موارد زير بود

را مهارت ميبراي بيان نگراني هايش هاي مشاوره اي خوب كه مادر .كند تشويق

هنگام در بغل مادر براي اينكه ببينيد آيا وضعيت كودك شيردهي هاي مشاهده استفاده از مهارت:ارزيابي شيردهي

ياو نحوه پستان گرفتن او شيرخوردن  ؟خوب بوده  نه

.شيرخوار گرفتن جزئيات شرح حال تغذيه

بهحتي اگر براي قطع شيردهي يا شروع تغذيه توام، گرفته باشدباشير مادر او تغذيه انحصاري مادر قبل از تولد كودك تصميم

.داليل زيادي وجود دارد

 غير مشاورين.بريدب بكار،يدا ختهموآهايي را كه تاكنون مهارت الزم استكنيد وقتي به مادري كه مشكلي دارد كمك مي

درجامعه كاركنان بهداشتيوحرفه اي براي دريافت چون ممكن است مادران. دارند دار حمايت از مادران مشكل نقش مهمي

.مراجعه نكنندتسهيالت بهداشتي به كمك 

:اهداف

و به مادراني كه دچار درپايان اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست علل مشكالت زير را مشخص كرده

:اين مشكالت هستند كمك كنند 

 كافي نبودن شير

 گريه شيرخوار

 امتناع شيرخوار ازگرفتن پستان
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:ناكافي بودن شير

مي يكي از شايع يا"تقريبا.كند شير كافي ندارد ترين علل قطع شيردهي اين است كه مادر فكر تمام مادران مي توانند براي يك

مي.حتي دو كودك شير توليد كنند .مي شودكند شير كافي ندارد تمام نيازهاي كودكش برآورده حتي وقتي مادر تصور

ماست به اين دليل معموال گاهي اوقات كودك شير كافي نمي خورد اما البته نؤكه مكيدن كافي يا و در موارد نادري هم ثري دارد

مي تواند توليد كند شير لذا اين نكته حائز اهميت است كه فكر نكنيم مادر چقدر. دليل توليد ناكافي شير توسط مادر مي باشدهب

.كند ميچقدر شير از پستان مادر برداشتبلكه به فكر اين باشيم كه شيرخوار 

، شيرخوار افزايش وزني به اندازه حداقل6در و معمول .( گرم در ماه دارد 500ماه اول زندگي يك كيلو گرم در ماه ضروري

از)نيست د 500اگر شيرخوار افزايش وزني كمتر .ه اندازه كافي وزن نگرفته استب،ه باشدر ماه داشتگرم

، معموال حداقل در6–8كودكي كه به طور انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شود اگر. ساعت ادرار رقيق دفع مي كند24بار

، مايعات ديگري مانند آب هم دريافت كند دفع مقادير زياد ادرار نبايد  اين اطمينان را ايجاد كند كه شير كودكي به همراه شير مادر

.به اندازه كافي دريافت مي كند 

، شيرخوار به عالئم  اندازه كافي شير دريافت نمي كند معتبري كه نشان مي دهد

از(:وزن گيري ناكافي )گرم درماه 500كمتر

و غليظ ادرار از ادراردفع(:دفع مقدار كم )بار در روز6كمتر

، شيرخوار به عAئم : اندازه كافي شير دريافت نمي كنداحتمالي كه نشان مي دھد

.بعد از شيرخوردن راضي به نظر نمي رسد•

.اغلب گريه مي كند•

.به دفعات خيلي مكرر از پستان تغذيه مي شود•

.طوالني از پستان داردتغذيه هاي خيلي•

.از پستان گرفتن امتناع مي كند•

، خشك يا سبز رنگ دارد• .مدفوع سفت

و به مقدار كم مدفوع به دفعات• .دارد كم

، شير نمي آيد هايش هنگامي كه مادر پستان• .را مي دوشد

)در طي دوران حاملگي(ها به اندازه كافي بزرگ نشده اند پستان•

( است مادر به شير نيامده• )پس از زايمان.
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اگرچه اين عالئم ممكن است مادر را آشفته. وجود دارد توسط شيرخوار دال بر كافي نبودن دريافت شيراحتمالي تعدادي عالئم

، بنابراين قابل اعتماد نيستند اين عالئم كند اما ممكن است  كممكن است"مثال. داليل ديگري داشته باشند هشيرخوار در حالي

. شير زيادي هم خورده است اما به دليل كوليك مدام گريه كند

با( اول اليل دو ستوند و تغذيه . شايع هستند) مادر رواني عوامل شيرمادر

شايع نيستند يعني كاهش توليد شير به دليل مشكالت) وضعيت شيرخوارو مادريانجسموضعيت( اليل دو ستون بعديد

ن .مي باشدجسمي مادر شايع

 كمك كنيد"شير كافي ندارند"چگونه به مادراني كه

يا"مشخص كنيد كه آيا كودك واقعا) به كمك عالئم معتبر( در ابتدا كافي او اگر دريافت شير. خير شير كافي دريافت مي كند

و آن نيست بايد علت را مشخص كنيد آن. مي توانيد به مادر كمك كنيد پس از اگر دريافت شير كافي است ولي مادر بر خالف

. شيرش را مشخص كنيد تا بتوانيد به او اعتماد به نفس بدهيد كفايتبه نسبت مادر ترديدبايد علت،تصور مي كند

: داليلي كه ممكن است شيرخوار شير كافي دريافت نكند

ه باشيرمادرتغذيعوامل مربوط به

وضعيتمربوط به مادرعوامل

 مادريانوضعيت جسم مادر روانيعوامل شيرخوار

 شروع با تاخير

و سر  ساعت شيردهي با فواصل منظم

 عدم تكرر شيردهي

 عدم شيردهي در شب

 كوتاه مدتهاي تغذيه

ن گرفتبه دهان مناسب پستانناوضعيت

،  گول زنكاستفاده از بطري

 ساير غذاهامصرف

، چاي( ساير مايعات مصرف )آب

 عدم اعتماد به نفس

، استرس  نگراني

 شيردهيتنفر از

 كودكامتناع

 خستگي

و قرص هاي پيشگيري از بارداري

ها ديورتيك

 بارداري

 سوء تغذيه شديد

 الكل

 دخانيات

)نادر(باقيماندن قسمتي از جفت

)خيلي نادر(ها عدم تكامل پستان

 بيماري

 ناهنجاري

اين دو ستون شايع نيستندعواملاين دو ستون شايع هستندعوامل
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 شيريدريافت ناكاف: كمك كنيد دريافت نمي كنند، شان شير كافي چگونه به مادراني كه شير خواران

اي از مهارت تغذيه با شير مادر را براي كنترل يك وعده. استفاده كنيد بطور مطلوبهاي مشاوره براي گرفتن شرح حال تغذيه

پ، براي شيرخوردن شيرخوار بغل كردن وضعيت  و پي بردن به ستان گرفتن نحوه برقراري تماس عاطفي يا امتناع شيرخوار او

بر.كودك استفاده كنيدياهاي مشاهده براي تعيين بيماري يا ناهنجاري جسمي مادر از مهارت. از شيرخوردن ارزيابي كنيد

در صورت. بطور مداوم ترتيب ديدار مجدد با مادر را بدهيد.د ارائه دهيبه مادر پيشنهاد چند، اساس علل كافي نبودن شير

و مادر اعتماد به نفس پيدا كند هر روز  3–7وزن گيري كودك ممكن است.ن دو را ببينيدآامكان تا زماني كه كودك وزن بگيرد

. روز طول بكشد

آنشان شير كافي دريافت مي كنند به مادراني كه شير خوارانه چگون  كمك كنيد ها تصور مي كنند كه شير كافي ندارند اما

اي از مهارت سعي كنيد دريابيد كه علت شك مادر به كافي. استفاده كنيد بطور مطلوبهاي مشاوره براي گرفتن شرح حال تغذيه

و احساسات مادر راجع به شيرش ونيز فشاري كه از جانب اطرافيان. چه مي تواند باشد، نبودن شيرش  به خاطر نظرات

، پستان هنگام شيرخوردن تغذيه با شير مادر را براي كنترل وضعيت شيرخوار. به مادر وارد مي شود را جويا شويد يردهيش

به گرفتن و براي پي بردن يااو مادر را به خاطر موارد. امتناع شيرخوار از شيرخوردن ارزيابي كنيد برقراري تماس عاطفي

و تشويق كنيد  و تكامل كودكش رعايت كرده است تاييد و رشد را هم بدون مادر اشتباه عقايد. درستي كه در تكنيك شيردهي

ر. اينكه انتقاد تندي داشته باشيد اصالح كنيد  اين احتمال وجود دارد كه اين.ا بدهيد بطور مداوم ترتيب ديدار مجدد با مادر

و مايعات  و لذا نياز به حمايت زيادي دارند تا اعتماد بنفس خود را مجددا به مادران تغذيه شيرخوار با ساير غذاها را شروع كنند

.دست آورد

، معموال به اين معني است كه اگر شيرخوار ادرار زيادي:14-1تصوير زي دفع مي كند . خورد مي ادي شير
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؟...... جهت همدلي با خانم  .........................................................................................................................................به او چه مي گوييد

......................................................................................................................................................................................................................... 

؟. مي گويد شير كافي ندارد ...... خانم  آيا شما فكر مي كنيد كودك او شير كافي دريافت مي كند

......................................................................................................................................................................................................................... 

؟ ...... فكر مي كنيد علت اينكه كودك خانم  شيركافي دريافت نمي كند چيست

......................................................................................................................................................................................................................... 

؟ ...... پيشنهاد شما براي اينكه خانم  بتواند به كودكش شير كافي بدهد چيست

.......................................................................................................................................................................................................................... 

و مدام گريه مي كند ....... خانم گرم وزن 200كودك او در ماه گذشته. مي گويد شير كافي ندارد كودك او سه ماهه است

شب2–3او. مزرعه خانوادگيش را خودش اداره مي كند بنابراين سرش خيلي شلوغ است ...... خانم. گرفته است  بار در

، به كودكش شير مي دهد2"و تقريبا ، هر گاه وقت داشته باشد او به كودكش هيچ غذا يا مايعات ديگر. بار در روز

. نمي دهد
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 گريه كردن شيرخوار

، به يكي ديگر از علل شايع حال كه. يعني گريه شيرخوار مي پردازيم قطع شيردهي توسط مادران بسياري از مادران به دليل اين

اين مادران فكر مي كنند كه شير شان ناكافي.ي را شروع مي كنندو مايعات غير ضرورشيرخوارشان زياد گريه مي كند دادن غذا

شيو مايعات اضافي با اين وجود اغلب نه تنها دادن غذا.و كودكشان گرسنه است  بلكه گاهي اوقات، رخوار را كم نمي كندگريه

و بي قراري او مي شود . بيشتر باعث گريه

و بحران روحي گريه زياد يك شيرخوار مي تواند باعث و يا سبب اضطراب و مادرش افراد خانواده ساير آشفتگي ارتباط او

، مشاوره با او درباره گريه شيرخوارش مهم. شود .است ترين راه كمك به مادر شيرده

داليل گريه شيرخواران

، سرد بودن(راحت نبودن• ، گرم بودن )كثيف بودن

)مالقات بيش از اندازه بستگان( خستگي•

)الگوي گريه شيرخوار تغيير مي كند( بيماري يا درد•

، جهش رشد( گرسنگي• )به اندازه كافي شير دريافت نمي كند

، گاهي اوقات شيرگاو( غذاي مادر• )هر نوع ماده غذائي

، داروهاي ديگر( داروهايي كه مادر مصرف مي كند• ، سيگار )كافئين

و قولنج شيرخوار•  اسپاسم
 زياد نيازبا شيرخواران•

: شيرخوار علل گريه كردن

: نگي ناشي از جهش رشدسگر

وتر رشد مي كند كه نسبت به قبل سريع اين دليلبه احتماال.رسدبخيلي گرسنه بنظريهاي خاص در زمان ممكن است شيرخوار

،2 حدود اين سرعت رشد در سنين. شده استتقاضاي او براي شير خوردن بيشتر و6هفتگي تر است، ماهگي شايع3هفتگي

رابيشترها براي چند روزي به دفعات در طي اين زمان اگر كودك.ولي مي تواند در مواقع ديگر نيز رخ دهد ي پستان مادر

و سپس شير خوردن مي مكد .به روال عادي گذشته بر مي گردداو، شير بيشتري هم توليد مي شود

:غذاي مادر

،كه وقتي گاهي اوقات مادر متوجه مي شود ش غذاي خاصي مصرف مي كند و بي قرار مي ازمزيرا.دوكودك او آشفته وادي

ي را اجتناب از غذاهاي خاص نمي توان لذا. معموالً با هر غذايي ممكن است اين حالت ايجاد شود. آن غذا وارد شير او مي شود 

.متوجه مشكلي بشوندبا خوردن غذايي، مگر اينكه واقعاً كرد به مادران توصيه
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:قولنج

، باز گاهي اوقات گريه كردن يك الگوي واضح. هم گريه كنند بعضي از شيرخواران ممكن است بدون هيچ يك از علل فوق

هاو شير خوار در ساعات مشخصي از روز. دارد مي،)غروب(اغلب بعداز ظهر درد مثل اينكه شيرخوار. كند مدام گريه

ب جمع مي كندراپاهايش شته باشدشكم دا دا يايدو ممكن است به نظر . مشكل استولي آرام كردن او رد تمايل به مكيدن

، ممكن است پرشيرخواراني كه به اين صورت گريه مي كنند و روده كه دليل آن روشن داشته باشند گازحاوييا سرو صدا

از. ناميده مي شود"لنجوق"كل دردمشاين. نيست  و گريه هايشان بعد 3شيرخواران قولنجي معموالً خوب رشد مي كنند

.كم مي شود ماهگي

:نياز زياد شيرخواران با

بهوگريه مي كنندانبسياري از شيرخواران بيش از ديگر و راه بردن دارندبغنياز بيشتري در جوامعي كه مادران.ل كردن

راناشيرخوار كه حمل مي كنندهمراه خود شان در آنها، نسبت به جوامعي و يا ، تخت را ترك مي كنند هاي جدا مي خوابانند

.است گريه شيرخوار كمتر

ندنگريه ميك شان زياد ان شيرخواركه مادرانيبهنحوه كمك

هاي مشاوره براي گرفتن شرح حال از مهارت.د تا بتوانيد به مادر كمك كنيد علت را پيدا كنيبايد"كافي نبودن شير"مانند موارد

را به مادر كمك كنيد. استفاده كنيد بطور مطلوب تغذيه اي  و عصباني مادر ممكن است.بيان كندكه احساساتش ، نااميد خسته

. باشد 

و احساسي كه نسبت به كودك واردشسعي كنيد فشارهائي كه از جانب اطرافيان. دارد بپذيريدشنظر او را در باره علت مشكل

و را مي شود .بفهميدشدر باره علت گريه كودكهمچنين تصور او

و طول زمان شيرخوردن او شيردهي و وضعيت مكيدن كودك مطمئن شويد كه شيرخوار. را كنترل نمائيد او را ارزيابي كنيد

و درد نداردبيم و در صورت لزوم او را ارجاع دهيد. ار نيست مادر را براي رشد خوب بر حسب شرايط. رشد او را كنترل كنيد

و نق نقو نبودن او تحسين نماييد،كودك و او را آرام كند. بيمار .به او نشان دهيد چگونه كودكي كه گريه مي كند را بغل كند

. به او بدهيد شرايط اطالعات مناسبي به تناسب
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 نحوه بغل كردن شيرخوار دچار كوليك:14-2تصوير

 بغل كردن شيرخوار در طول ساعد: الف

 دستها را دور شكم شيرخوار حلقه:ب

و روي دامن خود بنشانيد  كرده

ن:ج ، شيرخوار را مقابل سينه خود بغل  مايدپدر

؟...... جهت همدلي با خانم  به او چه مي گوييد

............................................................................................................................................................................................................................. 

؟......ايجاد اعتماد به نفس در خانم براي ، او را چگونه تشويق مي كنيد

............................................................................................................................................................................................................................... 

و چه اطالعات ؟...... مناسبي به خانم مربوط  مي توانيد بدهيد

............................................................................................................................................................................................................................ 

و مدام مي خواهد. ماهه است3، ...... كودك خانم ، به طور ناگهاني شروع به گريه كرده او مي گويد طي چند روز گذشته

تا. او فكر مي كند كه شيرش به طور ناگهاني كم شده است. شير بخورد  انحصاري بطور كنون با شير مادر كودكش را

و تغذيه  . است خوب وزن گرفته او كرده
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 امتناع شيرخوار از گرفتن پستان

پ مي،ستانامتناع شيرخوار از گرفتن مي تواند امتناع كودك.يك علت شايع قطع شيردهي استاما شود گر چه اكثر اوقات برطرف

و شدپس نسبت به شيردهي احساس كند كه فرزندش او را نمي خواهد باعث پريشاني زياد مادر شود .مايوس خواهد

از امتناع شيرخوار از گرفتن پستانانواع مختلف :عبارتند

. مكيدن او خيلي ضعيف استيا گاهي اوقات شيرخوار پستان را مي گيرد، اما نمي تواند خوب بمكد يا شير را قورت دهد•

و گاهي اوقات شيرخوار• و پستانيمشير دهد، گريه، هنگامي كه مادرش سعي مي كند پستانش را در دهان او بگذارد كند

.و مثل اينكه با پستان مي جنگد را نمي گيرد

و يا گريه مي كند، او ممكن است اين يك دقيقه مي مكد گاهي شيرخوار براي• و سپس با احساس خفگي پستان را رها مي كند

.انجام دهد چندين بار عمل را در هر وعده شير خوردن

.را مي گيرد، ولي از گرفتن پستان ديگر امتناع مي كندگاهي اوقات شيرخوار يك پستان•

را عللشما بايد و شيرخوار آگاه باشيد تا دوباره تشخيص دهيدامتناع كودك از شيرخوردن و از چگونگي كمك به مادر

و كودك لذت بخش شود و براي مادر .شيردهي برقرار

:بوط مي شود بسياري از علل امتناع شيرخوار به يكي از موارد زير مر

، درد دارد يا دچار رخوت ناشي از دارو• .است هاي مسكن شيرخوار بيمار است

. اشكالي در تكنيك شيردهي وجود دارد•

.تغييراتي منجر به آشفتگي شيرخوار شده است•

و غير واقعي است• ، ظاهري . امتناع از شيرخوردن

ب:14-3 تصوير .قادر به مكيدن نباشددليل بيماريه شيرخوار ممكن است
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علل امتناع شيرخوار از گرفتن پستان

، درد يا خواب آلودگي•  عفونت� بيماري

م�  غزيآسيب
)فورسپس وم،يواك(درد ناشي از صدمات�

 انسداد بيني�
)برفك، دندان درآوردن(درد يا زخم دهان�

 گول زنك استفاده از بطري،•روش تغذيه با شير مادردرمشكالت•

خوب"مثال( نياوردن مقدار كافي شير بدست•

)نگرفتن پستان

سرشپبرفشار•  هنگام شيردهي شيرخوارت

 ها توسط مادر تكان دادن پستان•
 محدود كردن مدت زمان تغذيه•
 بلع- اشكال در هماهنگي مكيدن•

شيرخوار)آشفتگي(تغييراتي كه باعث نگراني•

)ماهگي3-12"خصوصا(مي شود

)بازگشت مادر به سركار( جدايي از مادر�

 قبينمراقبت كننده جديد، تعدد تعداد مرا�
و رفتارهاي روزمره تغيير در وضعيت خانوادگي�

 بيماري مادر�
 مشكل پستاني مادر مانند ماستيت�
 پريود مادر�
تغيير در بوي مادر�

، در دوره نوزادي) Rooting( گريرفتار جستجو• امتناع ظاهري•

شيرخواروجلب توجه او به كنجكاوي ماهگي،8-4•

 محيط
بعداز يك سالگي، خود را از شيرگرفتن•
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و يا خسته كننده:14-4 تصوير ،گاهي اوقات شيرخوار از گرفتن پستان امتناع مي كند چون برايش لذت بخش نيست

م بي فايده .است يوس كنندهأو

 از گرفتن پستان امتناع مي ورزد به مادري كه كودكش چگونگي كمك

و شيرخوار كمك .كنيد تا دوباره تغذيه با شير مادر را برقرار كنندبه مادر

:در اين موارد به مادر كمك كنيد

.يكودك تمام مدت در كنار مادر باشد نه مراقب ديگر•

، با او بايد تمام مدت بهشيرخوار، نه فقط موقع شيردهي .پوست داشته باشد تماس پوست

.ش بخوابد شيرخواربا

و يا مراقبت از كودكان بزرگتر كمك كنند از ساير افراد خانواده تقاضا شود .، كه در كارهاي خانه

:هر زمان كه كودك تمايل به مكيدن داشت، به او شير بدهد•

از وقتي  تغذيه با فنجانشيرخوار خواب آلود است يا بعد

 پستانش رگ كردوقتي كه يعني احساس كردرا مادر رفلكس جهش شير وقتي

:به شيرخوار كمك كند تا پستان را بگيرد•

شي مادر .داخل دهان شيرخوار بدوشدرارشكمي از

ك بغل كردن شيرخواروضعيت رادنرا اصالح )وضعيت هاي مختلف را امتحان كند(.بگيرددر دهان تا او بهتر بتواند پستان

.نبايد به پشت سر شيرخوار فشار بياورد يا پستانش را تكان دهدمادر

كن• .دشير خوار را با فنجان تغذيه

. در صورت امكان شير دوشيده شده خودش را بدهد اما اگر ضرورتي داشت از شير مصنوعي استفاده كند

و .نمايد استفاده گول زنكبه هيچ وجه نبايد از بطري، سرشيشه
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؟...... همدلي با خانم براي  به او چه مي گوييد

.............................................................................................................................................................................................................................. 

؟...... ايجاد اعتماد به نفس در خانم براي و چه اطالعات مناسبي به او مي دهيد ، او را چگونه تشويق مي كنيد

............................................................................................................................................................................................................................... 

؟بكن...... هاي عملي مي توانيد به خانم كمكچه  يد

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 خالصه

چگ،مهارت هايي كه تاكنون آموخته ايدتمام توجه داشته باشيد مورد استفاده براي كمك به مادر ونهدر موقعيت هاي مختلف

: قرار مي گيرند 

و مها و آموختنرت هاي گوش دادن ، ارزيابي شيردهيايجاد، مهارت هاي حمايت بغل كردن كمك به مادر براي،اعتماد به نفس

، گرفتن شرح حال كامل تغذيهشيرخوار هنگام  و پستان گرفتن شيرخوار . شيرخوار شيردهي

و اي در بسياري از موقعيت ها نيازي به هيچ مداخله . مناسب بسيار اهميت دارداتو پيشنهاددادن اطالعات فقطوجود ندارد

مي خواهد......وقتي خانم.روي سر نوزاد كبودي وجود دارد.دو روز پيش با استفاده از واكيوم زايمان كرده است......خانم

و امتناع مي ورزد او را و احساس مي كند شيردهي براي او خيلي. شير بدهد نوزاد جيغ مي كشد او خيلي مضطرب است

سر بچه متوجه مي شويد كه دست او روي كبودي براي شيردهي هستيد،...... خانم شما كه شاهد تالش. سخت خواهد بود 

.مي آورد فشار
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15جلسه

 مادر دوشيدن شير

 مقدمه

و آن در موارد زيادي دوشيدن شير مادر مفيد و يا دوشيدن شير. را ادامه دهد مهم است تا مادر قادر باشد شيردهي را شروع

:در موارد زير مفيد است

مي• سر از منزل خارج شودخواهد وقتي مادر .كار برودو يا

.تغذيه نوزاد كم وزني كه نمي تواند از پستان مادر شير بخورد•

بكه نمييتغذيه نوزاد بيمار• .مكدتواند خوب

و نگهداريذخي• د ره  هنگام بيماري مادر يا شيرخواررشير

.مادر دور از شيرخوار است، وقتي نشت شير از پستاناز پيشگيري•

.را بگيردپر كمك به شيرخوار كه پستان•

به• ) مراجعه كنيد20به جلسه( وضعيت سالمت پستان مثل احتقان كمك

و هاي روشانتقال به ساير تسهيل مرحله• و گرم شده شير مادريا تغذيه و تغذيه HIVبه جلسه(دوشيده شده

).شيرخوار مراجعه كنيد

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

و مفيد است را ذكر كنند• .موقعيت هايي كه دوشيدن شير، الزم

.د را توضيح دهنرفلكس اكسي توسين چگونگي تحريك•

.را براي تحريك رفلكس اكسي توسين مالش دهند پشت مادري•

را• و آماده كردن آن .د نمايش دهنبراي شير دوشيده شده چگونگي انتخاب ظرف

.نحوه ذخيره كردن شير مادر را توضيح دهند•

.مراحل دوشيدن شير با دست را براي مادر توضيح دهند•
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تمام افرادي كه از مادران شيرده.قادر به انجام آن باشند در صورت نيازتا بدانند چگونه شيرشان را بدوشندبايد تمام مادران

. ان بياموزند بايد بتوانند نحوه دوشيدن شير را به مادر"مراقبت مي كنند مطمئنا

اگر مادري براي خودش روش. بدوشندمقدار زيادي شير هاي غير متداول بسياري از مادران قادر هستند كه با استفاده از روش

برا روشدارد، به او اجازه دهيد كه همان خاصي ، به او روشرددا مشكل اگر مادري در دوشيدن مقدار كافي شير.ردببكار

م راؤهاي .دبياموزيبه او ثرتري

ا8حدود شير مادر را تااقتساعت در دماي . ساعت در يخچال مي توان نگهداري كرد24و

 رفلكس اكسي توسين كردن تحريك

بنابراين مادر. زماني كه مادر شيرش را مي دوشد، رفلكس اكسي توسين مثل موقعي كه كودك پستان را مي مكد، عمل نمي كند

.داشته باشدش مشكلدوشيدن شيربراي رفلكس اكسي توسين خود كمك نمايد، يا ممكن است تحريك ونه به نياز دارد بداند چگ

رفلكس اكسي توسينكردنچگونگي تحريك

: مادر كمك كنيدبهروانياز لحاظ•

را− . براي ايجاد اعتماد به نفس كمك كنيدمادر

و اضطراب− .كاهش دهيد را او سعي كنيد كه درد

و احساس خوبي نسبت به كودككمك كنيد− . داشته باشدشكه فكر

و او را كمك كنيدتوصيرا موارد زير.كمك نمائيد"عمالبه مادر• :ه

و يا در محلي كه توسط− و آرام بعضي از مادران در بين گروهي.بنشيندحمايت مي شود، نزديكانش در جايي خلوت

. قادر به انجام اين امر هستنداز مادران شيرده كه شيرشان را مي دوشند، بهتر 

او اگر امكان دارد شيرخوار را بغل كند، بطوري كه تماس پوست با پوست− او مي تواند طفل را روي.نمايدبرقرار با

و شيرش را بدوشد اگر اين هم غير ممكن است حتي. اگر اين كار ممكن نيست مي تواند به او نگاه كند. دامن خود بگذارد

. اه كردن به عكس كودك كمك كننده استگاهي اوقات نگ

و يا دوش آبگرم استفاده كند"مثال.را گرم كند هايش پستان− به او هشدار دهيد براي. از كمپرس گرم، يا آبگرم

.پيشگيري از سوختگي بهتر است ابتدا دماي آب را كنترل نمايد 

را نوك پستان− يا او به آرامي مي تواند نوك پستان. تحريك كندهايش بيرونبه دورانيبطور هايش را به خارج

.بكشد

را پستان− و يا به آرامي ضربه بزند هايش را با نوك انگشتان يا شانهها پستان برخي زنان لمس ماليم.ماساژ دهد

.برخي ديگر با غلتاندن ماليم مشت بسته خود روي پستان موفق شده اند. مفيد مي دانند

. را ماساژ دهداو كسي كه به مادر كمك مي كند، بخواهيد كه پشتاز−
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كفرد:15-1تصوير ، رفلكس اكسي توسين را تحريك مي .ندكمك كننده با ماساژ دادن پشت مادر

:مترجم*

و سرش را روي بازوي خود قرار دهد، در اينكه تيببه اين تر و بازوان خود را روي ميز بگذارد و به جلو خم شود مادر بنشيند

و آويزان مي شوند حالت پستان  مادرا انگشتانش پشتبكه دستش را مشت كرده شخص كمك كننده بايد در حالي. هايش شل

و چرخشي ماساژ دهد)فقراتاطراف ستون( و با حركات ماليم كه هر دو طرف ستون فقرات را از گردن بطوري. را بطرف پايين

.دقيقه مالش دهد2-3ها به مدت بطرف شانه

 مي توان شير را با دست دوشيد چگونه

و مفيد ترين طريق دوشيدن شير براي مادر و مادر مي تواند در هر جا ، دوشيدن با دست است كه نياز به هيچ وسيله اي ندارد

رادر هر زماني كه نياز دارد، . دهدانجام اين كار

. چون اگر فرد ديگري بخواهد اين كار را انجام دهد پستان ها به راحتي آسيب مي بينند.، شيرش را بدوشدمادر بايد خود

به مادر نشان مي دهيد در صورت امكان روي پستان هاي خود اين كار را انجام دهيد تا مادر نيز از شما اگر نحوه دوشيدن را

اگر براي نشان دادن محل فشار روي پستان هاي مادر ناچارهستيد آنها را لمس كنيد خيلي با ماليمت اين كار را انجام. ياد بگيرد 

. دهيد 

رظرف براي دوشيدن شيآماده كردننحوه

كن• و يا شيشه دهان گشادي را انتخاب .ديليوان، فنجان، پارچ

و صابون بشويهاآن• (ديرا با آب )مي تواند اين كار را روز قبل انجام دهد مادر.

كندرحال جوش آب قبل از دوشيدن،• و چند دقيقه صبر آبديرا داخل ظرف ريخته را ميكروب اكثر درحال جوش، ها

.از بين مي برد

.فنجان را خالي كنيد، آب آمادگي پيدا كرديددوشيدن برايكهوقتي•
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 با دست گي دوشيدن شيرچگون

، براي نشان دادن روش دوشيدن فقط. شما شيرش را ندوشيد. به مادر ياد بدهيد كه خودش اين كار را انجام دهد•

.ماليم باشيد.پستان او را لمس كنيد

كهببه او ياد :دهيد

را دست• .تميز بشويد هايش

و• و ظرف را نزديك پستانش قرار دهد راحت بنشيند .يا بايستد

از انگشت شست را روي• و باالتر نو پستان و و انگشت اشاره را در زيركآرئول از، پستان پستان نوك عقب تر

راو و با بقيه انگشتانش پستانش )15–2تصوير(.دنگهدارآرئول قرار دهد

و اشاره را بطرف قفسه سينه فشار دهددر اين حالت انگشت• مجاري ممكن است او نبايد زياد فشار بياورد،. شست

.دنشير مسدود شو

و آرئول• كه شير بزرگ مجاري او بايد روي. دهدبفشار ديگر انگشتو شست انگشت بينرا قسمت عقب نوك پستان

بصورت برجستگي مجاريهاي پر شير ممكن است، اين گاهي اوقات در پستان.، فشار بياوردقرار دارند در زير آرئول

.آنها را احساس كرد، مي تواند آنها را بدوشد مادر اگر. هايي حس شوند

.و رها كند واين عمل را تكرار كندبدهد پستان را فشار•

 شود، ولي بعد در مرحله اول شير خارج نمي. د، تكنيك غلط استركدرد احساس مادراگر.اين عمل نبايد دردناك باشد•

فعال) بازتاب جهش( اگر رفلكس اكسي توسين. شير قطره قطره شروع به بيرون آمدن مي كند، ند بار تكرار كردنچ از

.باشد، شيرفواره مي زند

.هاي پستان دوشيده شود بايد اين عمل در جهات مختلف آرئول تكرار شود تا تمام قسمت•

با. نبايد نوك پستان را فشار داد• كه. فشار دادن نوك پستان يا كشيدن آن، شير خارج نمي شودچون مانند اين است

.باشد) rolling(حركت انگشتان بايد بيشتربصورت غلتاندن.كودك فقط نوك پستان را بمكد

ج3-5ها را بايد به مدت هر يك از پستان• سپس پستان طرف ديگر. شير كند شود، دوشيد رياندقيقه، تا زماني كه

شمادرراگ.م دادااين كار را مي توان با دست ديگر انج.شود دوشيده  كد دستشخسته دست ديگرباو ردهرا عوض

.نمايداين كار را تكرار 

و كامل انجام شود، الزم است پستان• و به مدت توضيح دهيد براي آنكه عمل دوشيدن پستان صحيح ها را به قدر كافي

اين مهم است كه سعي نكنيد در مدت.، بدوشدكه مقدار كمي شير ترشح مي شود در چند روز اول، بويژه دقيقه30-20

.ي پستان را بدوشيدتر كوتاه
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 با دستچگونگي دوشيدن شير:2-15 تصويرشماره

و ساير) الف .بدهيد قفسه سينه فشارداخلو بطرف قرار بدهيد آرئول دو طرف را انگشتان انگشت شست

وراو آرئول پستان پشت نوك)ب .فشار بدهيد انگشتان ساير بين انگشت شست

.بدهيد در جهات مختلف فشاري پستانها قسمت همهتخليه براي)پ

)ب)الف

)پ
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ب  ايد چند وقت يكبار شيرش را بدوشدمادر

س كه. بستگي دارد به اينكه شير به چه منظوري دوشيده مي شودالؤپاسخ اين شير مي خورد شيرخوار اغلب به دفعاتي

.شير دوشيده شودبايد

:كم وزن يا بيمار شيرخواربرقراري شيردهي به منظور تغذيه براي�

را پس از زايمانو در اولين فرصت ممكن مادر بايد در صورت امكان در روز اول  فقطدر ابتدا ممكن است. دوشدب، شيرش

زود كه مكيدن طريقي درست به همانها كمك مي كند اين كار به شروع توليد شير در پستان اما چند قطره كلستروم را بدوشد

.، به شروع توليد شير كمك مي كند بعد از زايمان شيرخوارپستان توسط هنگام

كههب 3اين كار بايد حداقل. بايد هر چقدر مي تواند، شيرش را بدوشدهم، مادر بايد در روز شير بخورد شيرخواردفعاتي

و در تمام طول شبانه روز انجام شود را. ساعت يكبار و يا فواصل زماني ميان دوشيدن به دفعات كم اگر مادر شيرش بدوشد

. شيرش زياد شود، قادر نخواهد بود شير كافي توليد كند

: يه شيرخوار بيمار تغذ به منظور شير حفظ توليد براي�

.ساعت يكبار شيرش را بدوشد3مادر بايد حداقل هر

، اگر بنظر مي آيد كه بعد از چند هفته برقراري توليد براي� : شيرش كم شده است توليد شير

شب) هر دو ساعت يا هر يك ساعت يكبار( چند روز به دفعات مكرر هرو شيرش را مادر بايد ساعت يكبار3ها نيز حداقل

.بدوشد 

ب تامين براي� ، هنگامي كه مادر تغذيهه منظور شير : سر كار است شيرخوار

و براي شيرخوار كنار بگذارد بايد قبل از اينكه سر كار برود حد امكانتا مادر ، هنگام حضور. شيرش را بدوشد دوشيدن شير

به نيز برايمادر در محل كار  . شير بسيار اهميت دارد حفظ توليد كمك

و احتقان پستان براي� و تخفيف عالئمي نظير پري آن تسكين و نشت شير از : ها در محل كار ها

و تخفيفمادر و تسكين ه فقط در حد لزوم .ا شيرش را بدوشد پستان
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16جلسه

 تغذيه با فنجان

 مزاياي تغذيه با فنجان

، آسان• و صابون در صورتي كه امكان جوشاندن نباشد .است تميز كردن فنجان با آب

بهكمتر از بطري فنجان• و به باكتري احتمال دارد .ها فرصت تكثير بدهد مدت طوالني همه جا حمل شود

ا• و پوسيدگي دندانتغذيه با فنجان با احتمال كمتري كودك را در معرض ابتال به ، عفونت ها .قرار مي دهد سهال

كه.كودك رها نمي شود تا خود او از آن تغذيه كندكنار فنجان• را شيرخواركسي در بغل را با فنجان تغذيه مي كند او

و،خود نگه مي دارد و عاطفي او را ارضااز برخي به او نگاه مي كند .كندميعنيازهاي حسي

، مكيدن شير از پستان را براي• .مختل نمي كند شيرخوارفنجان

، كودك مي تواند ميزان شير دريافتي• .نمايد را كنترل خود با فنجان

:اهداف

:توانستپس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند

.مزاياي تغذيه با فنجان را نام ببرند•

.محاسبه كنندرا داده شوداو وزن به شيرخوار بر حسب حجم شيري كه بايد•

.نحوه تغذيه ايمن با فنجان را نمايش دهند•
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شيرخوار با فنجانگي تغذيهچگون

. دست هايتان را بشوئيد•

.نگه داريد يا نيمه نشسته روي دامن خود) صاف( شيرخوار را به حالت نشسته•

.شده براي هر وعده در فنجان بريزيد محاسبه شير را به اندازه•

: هاي شيرخوار نگه داريدلب را جلوي فنجان كوچك شير•

بر� .كنيد تا اينكه شير به لب هاي شيرخوار برسد فنجان را يك

با فنجان را به آرامي روي لب پائين شيرخوار قرار دهيد تا لبه فنجان� قسمت خارجي لب باالي در تماس

 قرارگيردشيرخوار

و چشم هاي خود را باز مي كندد، شيرخوار هشيار شده• : هان

د LBWنوزاد� .هانش مي كشدشير را با زبان به داخل

و مقداري از آن را مي ريزد� .نوزاد فول ترم يا بزرگتر شير را مي مكد

ب• لب. داخل دهان شيرخوار نريزيده شير را را فقط فنجان را در تماس با و بگذاريد خود او آن هايش نگه داريد

.دنوشب

و ديگر شير نمي خورد شيرخواروقتي• ، دهانش را مي بندد اگر او به ميزان مورد انتظار شير. به قدر كافي شيرخورد

و يا الزم است كه  ، حتماً نوبت بعدي مقدار بيشتري مي خورد .دفعات بيشتري او را تغذيه كنيدبه نخورد

.، نه فقط در هر وعده شيردهي ساعت اندازه گيري كنيد24دررا فنجان از طريق تغذيه شيرخوارميزان•

 تغذيه شيرخوار توسط فنجان:16–1تصوير



٩٣ 

:دار شيري كه بايد به شيرخوار بدهيمقد

:كيلوگرم يا بيشتر دارند5/2شيرخواراني كه وزن•

 ميلي ليتر شير براي هر كيلوگرم وزن بدن در روز 150-

به- مي3كه هر وعده8اين شير را ، تقسيم كنيد ساعت داده .شود

از• : (LBW) كيلوگرم هنگام تولد دارند5/2شيرخواراني كه وزني كمتر

.براي هر كيلوگرم وزن بدن شروع كنيد شير ميلي ليتر60با•

كل• ميلي ليتر به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز افزايش دهيد تا وقتي كه شيرخوار20را به ميزانشير حجم

.به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز دريافت كندشير ميلي ليتر 200كالٌ 

به• هر،وعده تقسيم كنيد8-12اين مقدار شير را . ساعت يك بار تغذيه شود2-3يعني

د• و تغذيه با شيرمادر بطور كامل 1800هيد تا اين كه وزن شيرخوار به به شيردهي ادامه گرم يا بيشتر برسد

.انجام شود

شي• . ممكن است متفاوت باشد شيرخوار در هر وعدهميزان تغذيه.يدكنساعته شيرخوار را كنترل24ر دريافت

در شيري كه بايد به شيرخوار بدهيمقدا

به كودك اجازه دهيد. هاي مختلف تغذيه متفاوت است روشبر حسب ميزان شيري كه شيرخوار در هر وعده دريافت مي كند،

، در نوبت بعدي تغذيه. خودش تعيين كند كه دريافت چه مقدار شير براي او كافي است  ، اگر شيرخوار مقدار كمي شير مي خورد

او ير بيشتريش مي بدهيد يا وعده بعدي به ؛ به خصوص اگر عالئم گرسنگي را نشان . دهد تغذيه او را زودتر انجام دهيد

كمك كنيد كه احساس كند به مادر.ددهمي به كودكش را اگر مادر مقدار كمي شير توليد مي كند، بايد مطمئن شويد كه تمام آن

خشير همين مقدار كم  ويا. با ارزش استها براي پيشگيري از عفونتصوصبه در كرده كمك ين كار به اعتماد به نفس و

.نتيجه شير بيشتري توليد مي كند

و به اگر مادر بتواند حتي مقدار كمي آغوز بدوشد. طي روزهاي اول فقط مقدار خيلي كمي شير نياز دارند LBWنوزادان

.را برطرف خواهد كرداو، تقريبا تمامي نيازهاي نوزادش بدهد

:مثال

.كيلوگرم محاسبه نمائيد8/3وعده را براي نوزاد دوهفته اي با وزن حجم شير هر

در: پاسخ ،24حجم شير مورد نياز نوزاد .ميلي ليتر به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن است 150ساعت

؟24نوزاد در  ساعت چقدر شير نياز دارد

............................................................................................................................................................................................................................ 
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د ؟ در هر وعده چقدر شير بايد به نوزاد  اد

.............................................................................................................................................................................................................................. 

، ابزاري به. اندازه گيري حجم شير ندارند برايبسياري از مادران شما بايد به مادر توضيح دهيد فنجاني كه براي تغذيه نوزاد

و در هر وعده چقدر شير بايد به او  ، اگر مادر فنجاني.د بدهكار مي برد گنجايش چه ميزان شير را دارد مثال طبق محاسبات باال

، بايد تقري 150دارد كه  .بدهد نوزادش با نصف فنجان شير به ميلي ليتر گنجايش دارد
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17جلسه

 تغذيه شيرخوارانو HIVمروري بر

به اين جنبه تاسف آور اين اپيدمي تعداد كودكان آلوده.ايدز در اغلب كشورها به معضل بزر گي تبديل شده استوHIVاپيدمي

و بيماري  . اين يكي از علل افزايش مرگ كودكان مي باشد است

، كمك كردن ، بهترين راه پيشگيري از آلودگي كودكان آناين نكته حائز اهميت است كه به خاطر داشته باشيم  به پدران ومادران

و نيز همديگر راآلوده نكنند نقش مردان درمحافظت از خانواده بايد مورد تاكيد.هاست كه از همان ابتدا از آلودگي پيشگيري كرده

.قرار گيرد

:اهداف

:پس ازاتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

.ازمادر به كودك را توضيح دهند HIVخطر انتقال

.از مادر به كودك را شرح دهند HIVعوامل مؤثر بر انتقال

تر HIVراه هاي پيشگيري از انتقال از مادر به كودك را ازطريق روش هاي تغذيه اي ايمن

.توضيح دهند

و HIVتوصيه هاي تغذيه اي شيرخوار را براي مادران و با وضعيت نامعلوم HIVمثبت منفي

.بيان كنند

 تعريفHIV ايدزو
HIV (Human Immunideficiency Virus)                         

، .ويروسي است كه منجر به ايدز مي شودويروس نقص ايمني انسان

      Acquired Immunodeficiency Syndrome(AIDS)ايدز

وضعيت پاتولوژيك فعالي است كه بدنبال مرحله اوليه بدون سندرم نقص ايمني،

و .اتفاق مي افتد HIVمثبت شدن عالمت
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اين تا زماني كه بدن اين افراد آنتي بادي عليه. افراد آلوده در ابتدا حال عمومي خوبي دارند واز آلودگي خود اطالعي ندارند

م.ها ممكن است سالم باشند حتي تا سال، ويروس توليد مي كند  هاي ايمني ثر نيست وويروس داخل سلولؤاما آنتي بادي خيلي

 زنده

آ و به تدريج و بيمار مي شود. ها را از بين مي بردنمي ماند ، توانايي بدن براي مقابله با عفونت كاهش يافته بعداز. سپس

و .حتي ممكن است فرد بميرد مدتي ايدز خودش را نشان مي دهد

 جواب آزمايش مثبت به معني.مي توان براي فرد آزمايش خون درخواست كرد HIVتعيين وجود آنتي بادي عليه به منظور

در. آزمايش مثبت استيا +HIVاست وچنين فردي HIVبه ويروس آلودگي بدن فردي ويروس وجود داشته باشد مي تواند وقتي

.به ديگران نيز انتقال دهدآن را 

از HIVهاي انتقال راه :ازافراد آلوده به ساير افراد عبارتند

وترشحات انتقال ترشحات بدن مانند خو مني مايع واژن  بدون محافظ حين روابط جنسينو يا

و يا سوزن آلوده HIVانتقال خون آلوده به

HIV در و شيردهي به كودك منتقل مي شود ازطريق زنان آلوده ، زايمان اين روش انتقال از مادر.زمان حاملگي

مي)  MTCT )mather- to- child transmission به كودك  .شود ناميده

(MTCT  كودكاز مادر به) HIVخطر انتقال 

ميان ازطريق مادر"معموال HIV اغلب كودكان مبتال به :شوند شان آلوده

 حاملگي از طريق جفت در طول

و تولد از طريق خون وترشحات  حين زايمان

 در حين شيردهي

يا از مادر به كودك HIV انتقال پديده، اين

MTCT )mather- to- child transmission  (ناميده مي شود.



٩٧ 

ب حدود دو سوم كودكاني كه از مادران ، آلودهه آلوده : مانند.حتي اگر هيچ مداخله اي صورت نگرفته باشد،نيستند دنيا مي آيند

ب. ها يا انجام زايمان به روش سزارين پروفيالكسي عليه رتروويروس دنيا مي آيندبه HIVه همه كودكاني كه از مادران آلوده

تونسبت به تغذيه انحصاري با شير مادر در چند ماه اولدر HIVخطر انتقال. آلوده نمي شوند تحقيقات. كمتر استمأتغذيه

كه، ماهگي در كودكاني كه تغذيه انحصاري با شير مادر داشته اند6نشان داده كه خطر انتقال در  بطور كمتر از كودكاني است

.مي شده اند تغذيه توأم 

بهآ اگر شيوع و%20زنان منطقه شمادر HIVلودگي را 100شما است مثبت HIVنفر آنها20"ماالاحت. مالقات مي كنيد زن

و  را..مي باشندمنفي HIV نفر ديگر80هستند مي. نظر گرفته ايمدر%20در اين مثال ميزان شيوع وقتي كه با مادران صحبت

. كنيد ميزان شيوع منطقه خود را در نظر بگيريد

و كودك 100 : مادر

و اي) MTCT(از مادر به كودك HIVانتقال زمان برآورد خطر درصورتي كه مداخله

: صورت نگيرد

ميزان انتقال)HIV)MTCTزمان انتقال

%5-10 حين حاملگي

%10-15 حين زايمان

%5-20 حين شيردهي

............................................................................................................. 

%15-25 كلي بدون احتساب شيردهي

%20-35ماهگي6كلي با احتساب شيردهي تا

%30-45ماهگي18-24كلي با احتساب شيردهي تا
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MTCT و زايمان در +HIVزن20نوزاد از كودكان اين4در نظر گرفته ايم؛ يعني%20در اين مثال.است%15-25در حين حاملگي

شد .حين حاملگي يا زايمان آلوده خواهند

MTCT از طريق شيردهي در كودكاني كه ازشير مادرHIV اگر در اين مثال. است%5-20حدود چندين ماه تغذيه شده اند مثبت

از3تغذيه شده باشند احتمال آلودگي مثبت HIVهمه شيرخواران با شير مادر با فرض اينكه،را در نظر بگيريم% 15 شيرخوار

. طريق شير مادر وجود دارد

، احتمال آلودگي%20آلودگي در يك گروه صد نفري در منطقه اي با ميزان شيوع شيرخوار از طريق شير دهي3در مادران

از شير مادر تغذيه كنند تعداد موارد آلودگي كمتربابطور انحصاري شان را ان شيرخوار مثبت HIVاگر همه مادران. وجود دارد

. اين خواهد بود

بنا بر اين اگر مادر. آزمايش نشوند نمي توان مشخص كرد چند شيرخوار آلوده مي شوند HIVاز نظر باردار اگر مادران

را HIVوضعيت خود را از نظر و نيز كمك كنيد كه خود .كندحفاظت HIVدر برابر نداند بايد او را تشويق به شيردهي كنيد

.هايي مشابه كارت پايين استفاده كنيد بهتر است از كارت،را براي مادر بصورت انفرادي توضيح مي دهيد HIVوقتي خطر انتقال

:شيرخوار20كارت تصوير

مي20اين كارت  انتقال اين بيماري ميزان.هستندمثبت HIVو معلوم شده اند همه مادران آزمايش شده. دهد شيرخوار را نشان

ميزان.وجود داردو حين زايمان قبلدر نوزاد4احتمال آلودگي، به عبارتي است%20حدود)"مجموعا(در حين حاملگي وزايمان

درانتقال از طريق تغذيه با شيرمادر در صو در اين مثال.است%5-20 اول به فرزندان خود شير دهند، چند ماه رتي كه مادران

در% 15 و را .شيرخوار وجود دارد3اگر همه آنها با شير مادر تغذيه شده باشند احتمال آلودگي نظر مي گيريم

، انتظار نمي مثبت HIVبنابراين حتي درميان مادراني كه از ،رود همه بچه هايي كه شير مادر خورده اندبودن خود آگاه هستند

باش كودكمثبت HIVاگر مادر بنابراين.آلوده شوند اگر مادر تصميم اما.وجود دارد بيماري خطر انتقال،تغذيه كند خود شير را
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و مرگ ناشي از عدم تغذيه با شير. بگيرد شير ندهد نيز خطر انتقال وجود دارد ممكن است مادر درچنين مواردي خطر بيماري

به خيلي بيشتر از .باشد از طريق شيردهي HIVخطر آلودگي

از HIVعوامل مؤثر بر انتقال :طريق تغذيه با شير مادر از مادر به كودك

:طريق تغذيه با شير مادراز مادر به كودك ازHIVعوامل مؤثر بر انتقال

 HIVبا فونت اخيرع

 شدت بيماري

 منتقله از طريق آميزشعفونت هاي

 مامايي روش هاي

 مدت تغذيه با شير مادرطول

 يا تغذيه توام باشيرمادر تغذيه انحصاري

ها وضعيت پستان

 شرايط دهان شيرخوار
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:HIVبا عفونت اخير

در خونش وجود دارد واحتمال HIVويروسميزان بيشتري، شده باشد آلوده HIVاگر مادر در طول حاملگي يا شيردهي به

 در اين زمان خاص اهميت پيدا HIVبه اين مسئله بخصوص درمورد پيشگيري از ابتال مادر. بيشتر استشآلودگي شيرخوار

د روابط تمام افرادي كه فعاليت جنسي دارند بايد بدانن. مي كند چرا كه اگر اين اتفاق بيافتد مادر وكودك هر دو به خطر مي افتند

بهآ آنها را در معرض، جنسي نامشروع محافظت نشده و HIV لودگي مي را نيز آلوده خود شريك جنسي سپس قرار مي دهد

ونك .اگر عفونت در طي حاملگي يا شيردهي اتفاق بيافتد كودك در معرض خطر بيشتري قرار خواهد گرفت ند

: شدت عفونت

و تحت درمان دارويي قرا AIDSيا HIVبه مربوط هاي اگر مادر به بيماري اورمبتال باشد ، ويروس بيشتري در بدن نگيرد

.بيشتر است نيز احتمال انتقال عفونت به كودكو وجود دارد

: طول مدت شيردهي

، ويروس ممكن است تمام طول مدت در يك اصل كلي وجود دارد كه هرچه زمان. منتقل شودبه شيرخوار تغذيه با شير مادر

.يردهي طوالني تر باشد خطر انتقال نيز به همان ميزان بيشتر استش

: توام يا تغذيهبا شيرمادر تغذيه انحصاري

، غذا يا مايعات ديگري غير از شير مادري كه با شيرمادر تغذيه مي شودشيرخواربه بر اين كه اگرمبني شواهدي وجود دارد

، انحصاري باشد. بيشتر مي شوداين بيماري خطر انتقال،داده شودنيز كمتر ابتال به اين بيماري احتمال،اگر تغذيه با شير مادر

ب. است و ورود ويروس كه ساير غذاها ومايعات باعث اسهال وتخريب روده شده .ندنداخل بدن كودك را تسهيل مي

: وضعيت پستان

يا) بخصوص اگر خونريزي داشته باشد( شقاق نوك پستان را HIVانتقال خطر،آبسه پستاني، ماستيت حين از مادر به كودك

و احتمال اين خطر را روش درست شيردهي از چنين مواردي. دهد شيردهي افزايش مي مي پيشگيري كرده .دهد كاهش

: وضعيت دهان شيرخوار

ب خراش يا زخم دهانوجود ، ورود ويروس .را از طريق پوست آسيب ديده تسهيل مي كنداوداخل بدنه شيرخوار

از براي تمام خانمرا با توجه به عوامل فوق الذكر تدابيري در واقع.د كه مفيد خواهد بود كننتوصيه مي مثبت يا منفي HIVها اعم

، متناسب با شراي HIVروش هايي را براي كاهش خطر انتقال  وبشرح زير و بدون نياز به دانستن ، HIVضعيتط افراد مادران
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ك از.ندنارائه مي آن استفاده ساير تدابير مانند اجتناب از تغذيه شيرخواران با شير مادر خطرناك است بنابراين بايد فقط زماني

.است مثبت HIV كرد كه مادر بداند

. استفاده مي شونددر بدن HIV براي كم كردن تعداد ويروس) ARV   )Antiretroviral drugsها داروهاي ضد رتروويروس

، خطراين داروها در يك نشان داده شده است كه تجويز و نيز هنگام زايمان به دوره كوتاه مدت در انتهاي حاملگي انتقال از مادر

به ARVبا داروهاي درماني كوتاه مدت چندين دستور. به نصف كاهش مي دهددر آن زمانرا) MTCT(كودك وجود دارد كه

.بكار رودمي تواندي مختلفها روش

شو ARVهنوز مشخص نيست كه وقتي داروهاي ازدر،دنبه مدت طوالني براي مادر يا كودك تجويز مي  HIVانتقال پيشگيري

م از مادر به كودك . هستند يا ايمنثرؤحين شيردهي چقدر

:)MTCT( از مادر به كودك HIVانتقال نحوه پيشگيري از

، HIV كاهش ميزان انتقال و كودكان آنها ، مادران از طريق شيردهي بايد بخشي از اقدامات شامل انتقالبه خانم هاي حامله

و  و وسيعي باشد كه جهت جامع هم پيشگيري، حمايت و و مراقبت هاي چنين به منظورمراقبت از ايدز دوران بارداري، حمايت

و  .مي گيرد بعد از زايمان صورت حين زايمان

و يا وضعيت منفيHIV زناني كه و تشويق قرار گيرند براينامعلومي دارند بايد HIV هستند .شيردهي مورد حمايت

 سياست حمايت از تغذيه با شير مادر

به" ، به عنوان يك اصل كلي بايد حفظ، HIV در هر جمعيتي بدون توجه به ميزان آلودگي

و ترويج تغذيه با شير مادر تداوم داشته باشد ، ". حمايت

 مثبت HIVتوصيه هاي تغذيه اي شيرخواران براي مادران

، ، عملي و ايمن در دسترس وقتي تغذيه جايگزين قابل قبول ، باشد) AFASS(، مداوم

.دنماينخودداري باشير مادرانتغذيه كودكاز مثبت HIVمادران توصيه مي شود

مي هاي اول عمر تغذيه انحصاري با شير مادر در ماه ديگراز سوي .شود توصيه
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و مي دانند .متفاوت است،هستندمثبت HIVتوصيه هاي تغذيه اي براي زناني كه آزمايش داده اند

، بايد تغذيه HIVكم كردن خطر انتقال به منظور ، شرايط فردي زنان وخطرات تغذيه جايگزين البته با درنظر گرفتن شرايط محلي

مضرات بسياري دارد كه تهديد بخاطر داشته باشيد عدم تغذيه با شير مادر. با شير مادر در اولين فرصت ممكن قطع شود

و اسهال را شامل مي شود .سالمتي شيرخوار مثل ابتال به سوء تغذيه

به مادر اگر و HIVآلوده  براي اطمينان از كافي بودن تغذيه،يا شيردهي را زودتر قطع كند تصميم داشت از بدو تولد شير ندهد

و شيرخوار با شير ، مشاوره ، بايد حداقل در دوسال اول تولد . حمايت اختصاصي از وي صورت گيرد جايگزين

ب راه روند كار بايد به گونه اي باشد كه وضعيت و تغذيه جايگزين را براي مادر آلوده و HIVبهبود ببخشد وخانواده اش ايمن

.تر نمايدسالم 

و طالعات عمومي دربارها،اين مشاوره. مشاوره شوندبايد HIVتمام مادران آلوده به تغذيه هاي هر يك از روشخطرات منافع

درمناسب ترين روش انتخاب براي راهنمايي اختصاصي نيزوشيرخوار جايگزين  .دمي گرد را شامل موجودشرايط تغذيه

"بايد اكيداشيرخوارم از تغذيه توأ.ن انتخاب او پذيرفت بايد به عنوا، بگيرد به انجام آن مادر تصميم هر روش تغذيه اي را كه

.ردارددربرا هاي عفوني هم خطر اسهال وساير بيماريو HIVپرهيز كرد چرا كه هم خطر آلودگي به
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18جلسه

 شيرخوار مشاوره براي تصميم گيري درمورد تغذيه

 HIVمشاوره براي تغذيه شيرخوار در ارتباط با

 HIVمشاوره تغذيه شيرخوار در ارتباط با

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

با اصول . را توضيح دهند HIVمشاوره در مورد تغذيه شيرخوار در ارتباط

 HIVبراي مادرانو قابل دسترس روش هاي مختلف تغذيه شيرخواران، مناسب

. مثبت را ذكر كنند

HIVمشاوره براي تغذيه شيرخوار در ارتباط با

.كند خانم حامله يا تازه زايمان كرده به مركز ارائه خدمات بهداشتي مراجعه مي

 نامعلوم HIVوضعيت آزمايش منفي است HIVآزمايش مثبت است HIVآزمايش

و براي تغذيه شيرخوار مشاوره كنيد

تغذيه مختلف هاي روشدر مورد

.بحث كنيدو انتخاب هر يك اي 

وبا مادر بهاو رامشاوره

.كنيد تشويق تغذيه با شير مادر
.كنيد تشويق به انجام آزمايش
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، چه وضعيت خود را از نظر شما يا HIVبا تمام خانم ها  HIVآزمايش.در مورد تغذيه شيرخوار مشاوره كنيد، خيربدانند

بويژه از طريق تغذيه باشيرمادر آگاه به فرزندش HIVاحتمال انتقال از مادر ممكن است. ممكن است همه جا در دسترس نباشد

و  . اين مسئله او را نگران كند باشد،

و يا از نتيجه آن اطالعي ندارند HIVخانم هائي كه آزمايش : انجام نداده اند

و خانواده شان دارد صحبت كنيد اگر جواب آزمايش. براي اين دسته از خانم ها در مورد منافعي كه انجام آزمايش براي آنها

و  ، در مورد مسائلي كه آنها را نگران مي كند مشاوره كنيد ها HIV همانند مادران آماده نبود  تشويق كنيدرا منفي، آن

از"ماهگي منحصرا6را تا شان ان فرزند و بعد تا6با شير مادر تغذيه كنند ، تغذيه با شير مادر را همراه با تغذيه تكميلي ماه نيز

با شير مادر، معموال ايمن تر است كه كودكش نمي داند HIVاگر مادري وضعيت خود را از نظر.سالگي يا بيشتر ادامه بدهند2

به. تغذيه شود . هستند بيماري ها چون كودكاني كه با شير مادر تغذيه نمي شوند بيشتر در معرض خطر ابتال

: منفي هستند HIVخانم هائي كه

خ بادر مورد آنبارداريدر HIV طرات آلوده شدن كه.ها صحبت كنيدو شيردهي با ، پيشنهاد كنيد اگر بعد از آزمايش قبلي

ب فكر مي كند مادر  آ HIVا در معرض آلودگي ، بر را شيرخوارش هم چنين توصيه كنيد. زمايش را تكرار نمايد قرار گرفته است

تا ساير كودكاناساس توصيه هاي عمومي براي  ، يعني از6تغذيه نمايد و بعد ماهگي او را تغذيه انحصاري با شير مادر نمايد

و بيشتر ادامه بدهد  . آن شيردهي را همراه با تغذيه تكميلي تا دو سالگي

:هستند مثبت HIVخانم هائي كه

.هاي ممكن بحث نمائيد روشدر مورد انتخاب يكي از
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 مثبت HIVفلوچارت مشاوره با خانم هاي

 قدم اول
.از مادر به كودك را توضيح دھيدHIVخطرات انتقال

دومم قد
و معايب ھر يك كهاز مزايا توضيح دھيد مي دھد،آن را ترجيح مادر روش ھاي تغذيه

.

سومم قد
و خانواده را به ھمراه بر وضعيت خانه .يدكنيرسمادر

چھارمم قد
.دكن كنيد روش مناسبي را انتخابكمك به مادر

پنجمم قد
. به مادر نشان دھيد چگونه روش تغذيه اي را كه انتخاب كرده، اجرا كند

.د كنياستفاده) TAKE HOME FLYER( ازبرگه ھاي آموزشي

چگونه تغذيه با شير مادر را بطرق. چگونه تغذيه جايگزين را انجام دھد
.ديگر انجام دھد

چگونه تغذيه انحصاري با شير
.مادر را انجام دھد

 ششممقد
و او .را حمايت كنيدمشاوره پيگيري را فراھم

و چه زماني تغذيه توضيح دھيد چگونه
با شير مادر را ھرچه زودتر متوقف 

.كند

در مورد تغذيه شيرخواران
.ماه بحث كنيد٦-٢٤

.رشد شيرخوار را پايش كنيد-
و ھر تغييري را كه انتظار– روش تغذيه شيرخوار

. داشته ايد، كنترل كنيد

.عeئم بيماري ھا را كنترل نمائيد–
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:نياز مثبت در مورد تغذيه شيرخوار در صورت HIVمشاوره با مادران

 قبل از بارداري•

 دوران بارداري•

 بالفاصله بعد از زايمان•

 شيرخوار HIVبالفاصله بعد از دريافت نتايج آزمايش•

شد•  وقتي شيرخوار كمي بزرگ تر

، وقتي• و يا فوت كردهزني .به فرزندخواندگي مي پذيرد،شيرخواري را كه مادرش بدحال

، مادر و يا تغيير وضعيت او به HIVهمراه با بزرگ شدن شيرخوار . مشاوره براي تغذيه شيرخوار نياز دارد تداوم پوياي مثبت

. او ممكن است بخواهد روش تغذيه شيرخوار را تغيير دهد

اع روش هاي تغذيه اي قادر به بحث در مورد انوبنابراين كاركنان بهداشتي بايد.متفاوت استيبا ديگريوضعيت هر خانم

..شيرخواران باشند

ماھگي٠-٦روش ھاي تغذيه اي شيرخوار از سن

ساير روش ھاي تغذيه با شير
 مادر

و گرم مادردوشيدن شير•
 كردن آن

 تغذيه با شير(شير دايه•
)منفي HIV خانم

 بانك شير•

تغذيه جايگزين وقتي كه شرايط تغذيه انحصاري با شير مادر
AFASS برقرار باشد:

 شير مصنوعي تجاري•
شير دام تعديل شده خانگي•

قطع ھر چه زودتر تغذيه با شير مادر وقتي كه با مكمل ھاي ريز مغذي 
.جھت تغذيه جايگزين مھيا شود AFASSشرايط 
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واتع ، مداوم ، در دسترس ، عملي )AFASS(بودن تغذيه جايگزينايمنريف قابل قبول

(Acceptable, Feasible,Affordable,Sustainable,Safe)                                      

:قابل قبول

ازناين موانع ممكن است فرهنگي يا اجتماعي باش. تغذيه جايگزين مانعي احساس نكند براي استفاده از مادر و به خاطر ترس د

.يا بدنامي باشد تبعيض

:عملي

و ساير تدابير الزم ، مهارت ، اطالعات و بتوانآماده كردن تغذيه جايگزين را داشته باشبراي مادر يا خانواده وقت كافي ندند

ك12شيرخوار را تا .ندنبار در شبانه روز تغذيه

:قابل تهيهدر دسترس يا

و خانواده و سيستم بهداشتي( مادر از/ بتوانند هزينه خريد)و در صورت نياز با حمايت جامعه و استفاده ، آماده كردن توليد

و تغذيه خانوادهزدن تغذيه جايگزين را بدون لطمه  و بهداشتي به سالمت ، آب سالم ، سوخت بپردازند كه شامل تمام مواد اوليه

و تجهيزات مي  .گردد، صابون

:مداوم

و بدون وقفه و محصوالت مورد نياز براي تغذيه جايگزين به جايگزين شيرمادر دسترسي مداوم و سيستم توزيع مواد اوليه

و بيشتر( ايمن تا زماني كه شيرخوار نياز دارد ).تا يك سالگي

:ايمن

و هر بار و ذخيره شود و بهداشتي تهيه و، نظر تغذيه اي به مقدار كافياز تغذيه جايگزين به طرز صحيح و با دست هاي تميز

.داده شودشير خوار ظروف پاكيزه ترجيحا فنجان به

تغذيه جايگزين

رژيمي كه تمام استفاده از روش تغذيه كودكي كه با شير مادر تغذيه نمي شود با

را مغذيمواد  ، مورد نياز او بطوري خانوادههاتا زماني كه بتواند از غذاتامين نمايد

.شودتغذيه كامل 
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19جلسه

به براي با شيرمادر هاي تغذيه ساير روشو از پستان مادر تغذيه  HIVمادران آلوده

راروش مي توانند يكي از مثبت HIV اشاره كرديم كه مادران18درجلسه :انتخاب كنندبراي تغذيه شيرخواران خود هاي زير

و به دنبال آن بالفاصله قطع شيردهي تغذيه انحصاري با شير مادر  در چند ماه اول

و آن دوشيدن شير مادر  گرم كردن

كه(انتخاب دايه ).استمنفي HIVتغذيه با شير فرد ديگري

 كرده را انتخاب روش هاي فوقدر اين جلسه به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه مي توان به مادران كمك كرد كه يكي از

راو كنبه طور ايمن آن .دناجرا

:مزاياي تغذيه با شير مادر

بنابراين بايد براي عملي كردن وادامه آن مورد.كه تغذيه با شير مادر بهترين انتخاب است شايد تصميم بگيردمثبت HIV مادر

.توجه وحمايت قرار گيرد

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

و ساير روش هاي تغذيه با شيرمادر را براي مزايا ومعايب تغذيه از پستان مادر

.ذكر كنند HIVمادران آلوده به 

.روش قطع زودرس تغذيه با شير مادر را بيان كنند

.درمورد تغذيه با شير دايه وپيدا كردن دايه بحث كنند

و مصرف آن را ايمن نشان دهند چگونه مي توان شير دوشيده شده مادر را گرم

.كرد
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و HIVمادران آلوده بهمعايب تغذيه انحصاري با شير مادر درمزايا

:مزايا

وان راي شيرخوارب شير مادر ازآن غذاي كاملي است و بيماريها را در مقابل بسياري ، پنوموني  ها بويژه اسهال

.ها مصون نگه مي دارد خطر مرگ ناشي از آن

كه.و آب مورد نياز شيرخواران را تامين مي كند شير مادر تمام مواد غذايي شير مادر تغذيه با شيرخواراني

.مي شوند نيازي به غذا يا مايعات ديگر ندارند

و و هميشه در دسترس شير مادر رايگان بوده ب است .آماده كردن نداردههيچ نيازي

بااز مادر به كودك HIV ماه اول خطر انتقال6تغذيه انحصاري با شير مادر در تغذيه توام كاهش را در مقايسه

.دهد مي

.شير مي دهد مادر كس نخواهد پرسيد كه چرا بسياري از زنان شير مي دهند بنابراين هيچ

و تغذيه انحصاري با شير مادر ، حداقل به اين مجدداز حاملگي به بهبودي مادران پس از زايمان كمك كرده

.ها پيشگيري مي كند زودي

:معايب

.خواهد بود HIVتا زماني كه مادر به شير دادن ادامه بدهد شيرخوار در معرض آلودگي به

هم ممكن است اطرافيان مادر را آب تحت فشار قرار دهند كه به يا مايعات وغذاهاي ديگر نيز زمان با شيردهي

وكه تغذيه توام ناميده مي شود،بدهد اين روششيرخوار و ساير عفونت خطر اسهال را افزايش HIV نيز انتقال ها

.مي دهد

، نياز به حمايت تا زماني كه بتواند از روش ديگري براي تغذيه استفاده كند براي تغذيه انحصاري با شير مادرمادر

.دارد

و نمي توانداگ .شيردهي مشكل خواهد بود،خود ببرد فرزندش را همراهر مادر بيرون از خانه كار مي كند

و خيلي اگر مادر .بدحال باشد شيردهي مشكل خواهد بود بيمار

، نكته حائز اهميت اگر مادر شير مي هاي عفونتانحصاري باشد چون شيرخوار را در مقابل با شيرمادر، است كه تغذيه اين دهد

و احتمال  .كاهش مي دهدرااز مادر به كودك  HIVانتقالشايع كودكي مصونيت مي بخشد

خيلي شواهد اخير داللت بر ميزان. را نيز در نظر بگيريد نياز داريد كه سير بيماريتغذيه شيرخوار در موردهنگام مشاوره

.يماري پيشرفته داردبمبتال به بعد از زايمان در مادران HIVباالي انتقال 

 نوك خوردن صحيح شيردهي را به منظور پيشگيري از ترك روش، الزم استه تصميم به شيردهي مي گيردكHIV مادر آلوده به

بهرا HIV انتقالزيرا اين موارد احتمال،بكار گيردماستيتوها پستان نحوه برخورد با اين.افزايش مي دهند شيرخواراز مادر

.ي را در جلسه بعد بحث خواهيم كردمشكالت پستانگونه 
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:قطع زودرس شيردهي

HIV در هر زمان از شيردهي مي تواند منتقل شود .، قطع زودرس شيردهي با كم كردن زمان مواجهه شيرخوار با ويروس

، اما اين اقدام احتمال ساير بيماري . ها ومرگ را باال مي برد احتمال انتقال را كاهش مي دهد

ي قطع شيردهي به وضعيت وخاص مناسب ترين زمان برا از مادر بستگي دارد .ماهگي مي تواند اتفاق بيافتد0-6در هر زماني

.فراهم گردد تغذيه جايگزينبراي) AFASS(مناسب ترين زمان هنگامي است كه شرايط الزم

ق اوليههتجرب. ناميده مي شود دوره انتقالو تغذيه جايگزين را شروع مي نمايد، طع مي كنداين دوره زماني كه مادر شيردهي را

ومادرانكه نشان مي دهد  از در صورت مشاوره ، مي توانبرخورداري طينحمايت شيردهي خود را هفته2-3روز الي2-3د

.قطع نمايند

، حتي بعد از ساير در ميان.ندن را نداشته باشتغذيه جايگزيتامين توانايي هم ممكن است ماهگي شيرخوار6البته برخي مادران

، غذاهاي جايگزين مناسب ممكن است در دسترس نباشد به طرق ديگر تغذيه با شيرمادرمادر بايد، در چنين مواردي. عوامل

و خطر ممكن است هنوزي برخي شيرخواران برا. در نظر داشته باشدماهگي به بعد6از را نيز شير گرم كردن مانند دوشيدن

و ازهاي ناشي از عدم تغذيه با شيرمادر بيماري ساير سوء تغذيه درصورت ادامه شيردهي حتي HIVانتقال خطر خيلي بيشتر

.باشدماهگي6 بعد از 
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نحوه قطع زودرس تغذيه از پستان مادر

) گرم نشده(با شير دوشيده شده او را نحوه تغذيه مادر انجام مي شود،تغذيه شيرخوار از پستان كه هنوز در حالي

به به وسيله ( ياد بدهيد مادر فنجان )مراجعه نماييد10و13كارتبه.

( حرارت داد HIVبين بردنازبه منظوررا دوشيده شده مي توان شير )مراجعه نماييد14به كارت.

با به محض آن كه ، شيرخوردن كودك تغذيه از طريقبا يك وعده تغذيه او از پستان را فنجان به راحتي انجام شود

.شير دوشيده شده با فنجان جايگزين نماييد

و دفعات تغذيه هر چند روز يك بار دفعات تغذيه با فنجان را از يكي از نزديكان.را كم كنيد از پستانافزايش دهيد

.يه شيرخوار با فنجان كمك نمايدمادر بخواهيد كه او را براي تغذ

، به پستان گذاشتن كودك را به طور كامل قطع و كودك به تغذيه مكرر با فنجان عادت كردند به محض اين كه مادر

.را گرم كنيد دوشيده شده از اين به بعد بهتر است شير.كنيد 

، دفع ادرار . باشد داشته ساعت24در مرطوب كهنه6داقلح كه بايد را كنترل كنيداو اگر كودك فقط شير مي خورد

.مي كنداين بدان معني است كه شير كافي دريافت

و گرم شده  HOME MODIFIED خانگي را با شير مصنوعي يا شير دام اصالح شدهمادر به تدريج شير دوشيده شده

.جايگزين كنيد

، انگشت تميز را به جاي پستان .در دهانش بگذاريد اگر كودك نياز به مكيدن دارد

ازبه منظور ها( احتقان پيشگيري از،، هرگاه احساس پر بودن در هر يك از آنها وجود داشت)تورم پستان اندكي

كم كردن التهاببراي. اين كار به مادر كمك مي كند كه احساس راحتي بيشتري نمايد.آن پستان را بدوشيد شير

ها نيز از سينه بند سفت استفاده براي جلوگيري از احساس ناراحتي پستان. مي توان از كمپرس سرد استفاده كرد

.شود 

اگر مادر اين كار را بكند احتمال. مجددا شروع نكنيد را هنگامي كه شيردهي متوقف شده، از پستان شيرخوار تغذيه

و ها محتقن پستان اگر. به كودك افزايش مي يابد HIVانتقال  .دور بريزيد شير را شدند آنها را با دست بدوشيد

با اگر مادر هنوز از هيچ يك از روش ، به محض اين كه شروع به كم كردن تغذيه هاي تنظيم خانواده استفاده نمي كند

، روش انتخابي متناسب با شرايط وي را شروع كنيد .شير مادر نمود

 نشان برايمي توانيد شما.شيد كه اطالعات زيادي وجود دارد كه در اختيار مادر قرار گيردشايد متوجه شده با

درباره چگونگي قطع زودرس شيردهي17كارت. استفاده كنيد  take – home  flyers، از در منزل چكار كنددادن به مادر كه

 دستورسعي كنيد بجاي. هاي مشاوره اي استفاده كنيدرتاز مها با مادر، صحبت بخاطر داشته باشيد هنگام. صحبت مي كند

. استفاده كنيد پيشنهاداز بيشتر دادن

كهبا تغذيه :است منفي HIV شير مادر ديگري

كه زني به كودكي كه اين گونه موارد.منفي باشد HIV، تغذيه او با شير خانمي مي تواندي تغذيه شيرخوارها روشيكي از

شفرزند  شو دايگي، ير مي دهداو نيست، .دناميده مي
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)تغذيه با شير مادر ديگر(تغذيه با شير دايه

به براي• از قابل روش تنها. باشد منفي HIVدايه بايد HIVپيشگيري از ابتال شيرخوار ،بودن دايهمنفي HIVاطمينان

و يا ساير راه3اين است كه حداقل آزمايش HIVهاي احتمالي انتقال ماه پس از آخرين تماس جنسي حفاظت نشده

.بدهد 

مي• از دهد بايد دايه در تمام مدتي كه شير .حفاظت نمايد HIVعفونتبه ابتال خود را

:يعني•

يا- ؛  تماس جنسي نداشته باشد

يا در هر بار تماس جنسي از كاندوم- ؛  استفاده نمايد

ومنفي HIVفقط با يك شريك جنسي- ؛  كه به او وفادار باشد تماس جنسي داشته باشد

و تيغ- ، سر سوزن .د نكناستفاده مشترك با ديگران از وسايل نوك تيز

، دايه تغذيه شير خوار به منظور• و شب و مكرر در روز دسترس بايد بصورت شبانه روزي در بر حسب تقاضاي او

.باشد 

و احتقان پستانخوردن دايه بايد در مورد نحوه پيشگيري از ترك• ، عفونت .ها مورد مشاوره قرار گيرد نوك پستان

به• ، احتمال خيلي كمي وجود دارد كه ويروس را از طريق تغذيه از پستان دايه باشد آلوده شده HIVاگر كودك قبال

و احتمال هر چند كم،دايه بايد از اين. به وي انتقال دهد كه اطالع داشته باشد و هنگامي دهان شيرخوار برفك دارد

.پرهيز كند تغذيه شيرخوار از پستانشاز، ترك دارد خودش يا نوك پستان 

:را حرارت دهيم مادره شير دوشيده شده چگون

آنو مادر دوشيدن شير :كه در شرايط زير استفاده مي شود است، راه ديگري براي تغذيه شيرخوارگرم كردن

و چه ماه( اگر مادر دوست دارد كودكش را با شير خودش تغذيه كند )"چه بعدا هاي اول

و يا تهيه آن مشكل است بها اگر شير جايگزين گران  است

بهياوقرار مي گيرند كه با تغذيه مصنوعي بيشتر در معرض خطر يا بيمار براي شيرخواران كم وزن ممكن است

. انواع خاصي از شير مصنوعي نياز داشته باشند

، ، اين ويروس در شير HIVحرارت دادن شير دوشيده شده مادربا طبق تحقيقات موجود و از مثبت تغذيه براي شير بين مي برد

، كودك  اما.ش مي دهدحرارت دادن شير ميزان بعضي تركيبات ضد عفونت را در شير مادر كاه. شودسالم وايمن مي خودش

. ارجحيت دارد براي تغذيه شيرخوارهاشونده بهر حال شير گرم شده مادر به ساير جانشين 
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وذخيره آننحوه گرم كردن شير دوشيده شده مادر

:قبل از گرم كردن شير لوازم زير را مهيا كنيد

و نگه داري شير•  ظرف تميز دردار با دهانه گشاد جهت جمع آوري

 ظرف كوچكي جهت حرارت دادن شير•

 ظرف بزرگ حاوي آب سرد•

 تغذيه شيرخوار براي فنجان كوچكي•

 سوخت جهت حرارت دادن شير•

و صابون جهت شستشوي لوازم•  آب تميز

:اين اقدامات را انجام دهيد

، فنجان تمام• و صابون بشوئيد ظروف مخصوص جمع آوري و قابلمه ها را با آب .ها

.فقط مقدار شير مورد نياز براي يك وعده شيردهي را گرم كنيد•

و سپس ظرف كوچك شير را داخل ظرف محتوي آب سرد بگذاريد شير راتا• بطوري كه سريع نقطه جوش حرارت دهيد

را. خنك شود شير جوشيده شده را در ظرف تميز. كناري بگذاريد تا خنك شود اگر اين كار مقدور نيست شير

و و در عرض يك ساعت آن را مصرف درداري نگه داري كنيد .كنيددر جاي خنكي بگذاريد

و گرم نشدهمادر مي تواند شير• و درون8را در دماي اتاق در حدوددوشيده شده تا ساعت ساعت24يخچال

.نگه داري كند

و براي زماني كه قرار است بيدار شود پيرويشايد مادر بتواند از الگوي خواب شير خوار را كند  صورتدر. آماده كندشير او

و و يا اتالف آن، گاه الزم است كه شيرخوار را بيدار كرده رالزوم به منظور پرهيز از نگهداشتن طوالني مدت شير كن او .دنتغذيه

، مادر مي تواند هم ، شير را نيز حرارت دهد زمان براي اجتناب از مصرف سوخت اضافي .با پخت غذاي خانواده
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20جلسه

 وضعيت هاي پستان

:مقدمه

تداوم تغذيه با شير مادر براي چنينو هم براي تسكين مادر پستاني، مختلفو چاره انديشي براي اين وضعيت هايشناسايي

به. اهميت دارد از HIVاگر مادر آلوده ، درمان برخي به. وضعيت هاي پستاني متفاوت خواهد بود اين باشد در اين جلسه راجع

.اين موارد بحث خواهيم كرد 

:اشكال مختلف پستاني

مادراني كه پستان هاي كوچكي دارند اغلب نگران هستند كه شير كافي. شان هستند نگران شكل پستان هايمادران بسياري از

و نه بافت توليد كننده شير. توليد نكنند  به. تفاوت اندازه پستان ها بيشتر ناشي از توده چربي است اين نكته حائز اهميت است كه

.توليد كند هايش مي تواند شير كافين مادر اطمينان دهيد صرف نظر از اندازه پستا

:اهداف

ش ايع پستاني را پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست وضعيت هاي

و براي آنها تديبري بيانديشند شناساي :ي كرده

و نوك پستان•  فرو صاف

 احتقان•

و ماستيت•  انسداد مجاري شير

و شقاق نوك پستان•  درد
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.از تمام آنها تغذيه كنند"شيرخواران مي توانند تقريبا. اشكال واندازه هاي مختلف پستان وجود دارند:20–1تصوير
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فرو رفتهوصافدرمان نوك پستان هاي
 درمان پيش از زايمان•

.مفيد نخواهد بود"درمان پيش از زايمان احتماال

و استفاده از نوك ساز"مثال .كمكي نمي كند) nipple shells( كشيدن نوك پستان

، بدون هيچ درماني وضع عادي پيدا مي كنند .اكثر نوك پستان ها در حوالي زمان زايمان

، . بالفاصله پس از زايمان است، هنگامي كه نوزاد شروع به شير خوردن مي كندمهم ترين زمان براي كمك

.به مادر اعتماد به نفس بدهيد•

و تحمل موفق خواهد شد . به مادر توضيح بدهيد گرچه ممكن است اين كار در ابتدا كمي مشكل باشد اما با صبر

و در هفته اول يا دوم پس از زايمان نرم تر مي شوند .به مادر توضيح دهيد كه پستان هاي او بهبود مي يابند

و بايد قسمت زيادي از خود پستان در دهانش قرار گيرد ؛ .به مادر توضيح دهيد كه شيرخوار پستان را مي مكد نه نوك پستان را

ك ، به تدريج نوك پستان بيرون مي آيد به مادر توضيح دهيد .ه با مكيدن پستان

و به او اجازه بدهد كه خودش پستان را بيابد  در مورد. مادر را تشويق كنيد تماس پوست با پوست زيادي با شيرخوار برقرار كند

. صحبت خواهيم كرد25تماس پوست با پوست در جلسه

ه برخي از كودكان خودشان به تنهائي بهتر ياد.ر وقت تمايل داشت خودش پستان را بگيردبه شيرخوار اجازه دهد كه

.مي گيرند

كم• وبه مادر . به پستان بگذاردك كنيد شيرخوار را در وضعيت صحيح بغل كرده

، به مادر كمك كنيد شيرخوار را در وضعيت صحيح ش پستان را نمي گيرد طوريكند به بغل اگر كودك، خود

.بگيرد به دهان پستان را بهتر بتوانداو كه

و پر شدن پستان هاي مادر صورت گيرد و قبل از آمدن شير و در روز اول . اين كمك بايد هر چه زودتر

، تغيير دادن وضعيت شيرخوار براي گرفتن پستان باعث مي شود كه او راحت تر پستان بگيرد . گاهي اوقات

. براي مثال برخي مادران در وضعيت زير بغلي راحت تر هستند

، به شيرخوار كمك مي كند پستان را بهتر بگ . يرد گاهي برجسته كردن نوك پستان قبل از شير دادن

.گاهي هم فقط تحريك نوك پستان كفايت مي كند

. روش ديگري نيز به نام روش سرنگ وجود دارد كه در اين جلسه به آن خواهيم پرداخت

، مادر بايد. گاهي شكل دادن به پستان كمك مي كند كه شيرخوار آن را راحت تر بگيرد را با زير پستان براي شكل دادن به پستان

و با انگشت شست هم به آرامي از باالي پستان فشار دهد  . انگشتانش بگيرد

در• كه1–2اگر شيرخوار ، به مادر كمك كنيد :هفته اول نتوانست پستان را بطور مؤثر بمكد

و كودك را با فنجان تغذيه كند- .شيرش را بدوشد

و اين امر به حفظ توليد شير با دوشيدن شير به نرم شدن پستان ها كمك- كند تا گرفتن پستان براي شيرخوار راحت تر شود

. كمك مي كند

، به جاي آن مي تواند مقداري شير را مادر از بطري نبايد استفاده كند چون پستان گرفتن را براي شيرخوار مشكل تر مي كند

. در دهان شيرخوار بدوشد"مستقيما

و كمتر دچار"ران كمك كننده است چون بدين طريق اقالاين روش براي برخي از ماد نوزاد كمي شير به طور مستقيم دريافت مي كند

و به مكيدن تمايل پيدا مي كند .نوميدي شده

و به او اجازه بدهد كه خودش پستان را به دهان بگيرد .مادر بايد تماس پوست با پوست با شيرخوار را ادامه داده
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و استفاده از سرنگ براي درمان نوك پستان فرورفته:20-2تصوير  نحوه آماده كردن

.اين قسمت از سرنگ را قطع كنيد: مرحله اول

.پيستون را در طرف بريده شده بگذاريد: مرحله دوم

: مرحله سوم

، پيستون را به آرامي مي كشد .مادر بعد از قرار دادن سرنگ روي نوك پستان
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پر پستان :محتقنو هاي

محتقنهاي پروخالصه اي از تفاوت هاي بين پستان

هاي محتقنپستانهاي پرناپست

 گرم

 سنگين

 سفت

 شير جريان دارد

تب وجود ندارد

 دردناك

 متورم

،تحت كششها نوك پستان"سفت مخصوصا

و ممكن است قرمز به نظر برسها پستان دنبراق

 شير جريان ندارد

ساعت تب وجود داشته باشد24تاممكن است

:، اگر محتقن شونددر شرايط زير ها ممكن است پستان

.د افت تاخير به شروع تغذيه با شير مادر، بعد از زايمان•

و در نتيجه پستان به خوبي تخليه نشود• .شيرخوار پستان را به درستي نگرفته باشد

. زماني كه شيردهي بر اساس نياز كودك نباشد"پستان به طور مكرر تخليه نشود مثال•

.محدود باشد تغذيه شيرخوار طول مدت•

؛ حصول اطمينان از بعد از زايمان بالفاصله شروع تغذيه با شير مادر: پيشگيري كرد تدابيراحتقان پستان را مي توان با اين

و دفعات شيردهي وارشيرخبغل كردن اين كه وضعيت ، تشويق به نامحدود كردن زمان در اين.و پستان گرفتن او صحيح است

.صورت شير در پستان انباشته نخواهد شد 
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هاي محتقندرمان پستان

، تخليه شير است."به پستان استراحت ندهيد"• اگر شير تخليه نشود ممكن است. نكته اساسي در درمان احتقان

و نهايتا ، آبسه تشكيل شود . توليد شير هم كم شود"ماستيت ايجاد شود

اين روش بهترين راه تخليه شير از پستان. اگر كودك توانائي مكيدن دارد بايد به طور مكرر با شير مادر تغذيه شود•

را. است  ؛ در نتيجه پستان را در وضعيت خوبي به مادر كمك كنيد كودك به پستان بگذارد تا بتواند آن را خوب بگيرد

و نوك پستان آسيبي نخواهد ديد  .خوب مي مكد

، به مادر كمك كنيد تا شيرش را بدوشد• گاهي اوقات دوشيدن مقدار كمي شير كفايت. اگر كودك نمي تواند بمكد

پ .دشومكيدن كودك نرم براي ستان به اندازه كافي مي كند تا

، رفلكس اكسي توسين مادر را تحريك كنيد• يا. قبل از شيردهي يا دوشيدن شير اقداماتي كه مادر مي تواند انجام دهد

: كمك هائي كه مي توانيد به او بكنيد عبارتند از 

.كمپرس گرم روي پستان هاي مادر بگذاريد⋅

و گردن ماد⋅ .ر را ماساژ دهيد پشت

ر را به آرامي ماساژ دهيد⋅ . پستان هاي ماد

و نوك پستان را تحريك كنيد⋅ . پستان

و آسوده باشدتا به مادر كمك كنيد⋅ . راحت

كه⋅ و آنها را تا حدي نرم مي كند ، شير را از پستان ها جاري مي كند بعضي اوقات دوش آب گرم يا حمام كردن

. نوزاد بتواند بمكد 

.اين كار تورم را كم خواهد كرد. پس از شيردهي هم كمپرس سرد روي پستان ها بگذاريد•

كه• و توضيح دهيد .شدخواهدش به راحتي با شير خودي قادر به تغذيه شيرخوار زودبه به مادر اطمينان خاطر

:كه شيردهي را قطع مي كند HIVاحتقان پستان در مادر آلوده به

. داشتندشيردهي به ادامه در مادراني بحث كرديم كه خودشان تصميم را درمان احتقان پستان

ق به طع كنند نيز پيش بيايد مثل مادراحتقان ممكن است در مادراني كه مي خواهند شيردهي را  كه خيلي زود HIVآلوده

ك شيردهيمي خواهد شير را فقط تا حدي بدوشد كه درد را كم كند، بايددقطع شيردهي داربه وقتي مادر سعي.ند اش را قطع

ازبراي. اما توليد شير را افزايش ندهد  ، شايد الزم باشد وقتي كه پستان ها پر شير هستند چند بار در روز احساس راحتي مادر

در هر حال شايد استفاده از يك ضد درد ساده. درمان هاي داروئي براي كاهش توليد شير توصيه نمي شوند. دوشيده شوند 

و به احساس راحتي مادر حين كاهش توليد شير كمك كند  اگر بروفن در دسترس نيست مي توان. مثل بروفن التهاب را كم كند

ا . ستفاده كرد استامينوفن
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:ماستيت

، احساس بيماري مي كند و درد شديد دارد،مادر مبتال به ماستيت آن. تب و پوست روي و سفت است قسمتي از پستان متورم

.قرمز است

، اما احتقان تمام پستان ، ماستيت با احتقان پستان اشتباه گرفته مي شود هرگاهي اوقات رادوو اغلب م پستان ؛ گرفتار ي كند

و .معموال فقط يك پستان مبتال مي شود در حالي كه در ماستيت فقط قسمتي از پستان

و يا به دنبال  بخشي انسداد مجرا زماني ايجاد مي شود كه شير. ايجاد شود انسداد مجراماستيت ممكن است در پستان محتقن

ك. از پستان برداشت نشود ه مجراي قسمتي از پستان توسط شير غليظ شده مسدود مي گردد گاهي هم به اين علت اتفاق مي افتد

از. و حال عمومي وي نيز: عالئم آن عبارتند وجود يك توده دردناك كه گاهي پوست روي آن قرمز است اما مادر تب ندارد

. خوب است 

اگر باز. ناميده مي شود توقف شير"، اصطالحا متوقف مي شود وقتي شير در قسمتي از پستان به دليل انسداد مجرا يا احتقان

گاهي هم پستان توسط. گفته مي شود ماستيت غير عفوني"هم شير تخليه نشود سبب التهاب بافت پستان شده واصطالحا

. مي شود ناميده ماستيت عفونيكه باكتري ها عفوني مي شود 

عفنشانه البته تنها با تكيه بر ؛ با اين وجود اگر تمام هاي باليني نمي توان گفت ماستيت ه ها شديد نشانوني است يا غير عفوني

.نتي بيوتيكي نياز خواهد بودآباشند به احتمال زياد به درمان

و ماستيت  عالئم انسداد مجرا

و يا مكيدن نادرست باشد دليل مكررپستان شايد به بخش هايتمام تخليه ناكافي در. نبودن شيردهي عدم تكرر شيردهي

، وقتي كه شيرخوار به دفعات كمتري شير: موارد زير ممكن است پيش بيايد  را"خورد مثالمي مادر خيلي گرفتار است تمام شب
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، تغيير الگوي تغذيه به دليل ديگري مثالمي م. مادر سر كار برگردد"خوابد در اثر پستان گرفتن نادرست معموالثرؤمكيدن غير

. است شيرخوار 

م: از پستان ممكن است ناشي از موارد زير باشدقسمتيتخليه ناكافي و غير ازؤمكيدن نادرست ، فشار ناشي  ثر پستان

، فشار انگشتان مادر كه جريان شير را هنگاممادر لباس هاي تنگ به خصوص اگر شيردهي شب از سينه بند استفاده كند

و به خوبي پستان صحيحيوضعيت هنگام شيرخوردن اگر شيرخوار.مسدود كند  و يا را در دهان نداشته باشد نگرفته باشد

ومكيدن خوبي نداشته باشد  شودراهي براي ورود باكتري ها به بافت پستان باز، ممكن است نوك پستان ها دچار شقاق شده

.گردد منجر به ايجاد ماستيت اين امرو
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و ماستيت درمان انسداد مجاري

، اصالح وضعيت تخليه شير از قسمت مبتالي پستان مي باشد .مهم ترين قسمت درمان

و آن را اصالح كنيد :علت تخليه ناكافي را جستجو

 خوب نگرفتن پستان در دهانمشاهده براي تشخيص•

و سينه بند سفت مشاهده براي تشخيص•  فشار ناشي از لباس ها

به• و باعث انسداد احتمالي خود آيا هاله پستان را با انگشتان. انگشتان مادر هنگام شيردهي توجه نگه داشته است

؟   جريان شير شده

، موارد : را به مادر توصيه كنيد زير خواه علت را پيدا كرده باشيد يا نه

.يددهب شيرمكرر

و هر وقت كه تمايل داشت به او بهترين رو ش اين است كه مادر كنار شيرخوارش استراحت كند تا بتواند به نيازهاي او پاسخ دهد

. شير بدهد

، پستان را به آرامي ماساژ دهيد .هم زمان با مكيدن شيرخوار

و مجراي مسدود شده به سمت نوك به.پستان ماساژ بدهد به او نشان دهيد كه چگونه از قسمت باالي ناحيه انسداد اين كار

؛ اگر شيرخوار اين تكه. برطرف كردن انسداد مجرا كمك مي كند  مادر ممكن است متوجه خروج توده سفتي به همراه شير گردد

. ها را ببلعد هيچ خطري براي او ندارد 

.بين وعده هاي شيردهي كمپرس گرم روي پستان بگذاريد

:كننده است گاهي رعايت موارد زير كمك

.شيردهي را از پستان سالم شروع كنيد

، وقتي. ممكن است كمك كننده باشدشروع شيردهي از پستان سالم اگر فكر مي كنيد درد مانع رفلكس اكسي توسين شده است

و از پستان مبتال شير بدهيد  .كه رفلكس اكسي توسين به كار افتاد مي توانيد پستان را عوض كرده

، شيردهي را در وضعيت هاي مختلف انجام دهيد در هر با .ر تغذيه با شير مادر

به مادر نشان دهيد به جاي اين كه هميشه. اين كار به تخليه يكنواخت شير از قسمت هاي مختلف پستان كمك خواهد كرد

، چگونه از وضعيت زيربغلي يا  و شير بدهد و مقابل خود قرار داده به هر حال. درازكش هم استفاده كند شيرخوار را بغل كرده

.وضعيت شيردهي نبايد براي مادر ناراحت كننده باشد 

، مادر دوست ندارد شيرخوار را از پستان مبتال به خصوص اگر درد ناك باشد شير بدهد از. گاهي اوقات ، شيرخوار گاهي هم

در چنين مواردي دوشيدن شير.ل تغيير در طعم شير است خوردن شير از پستان عفوني شده امتناع مي ورزد كه احتماال به دلي

.اگر شير در پستان باقي بماند، احتمال ايجاد آبسه زياد است. ضرورت پيدا مي كند 

، انسداد مجرا يا ماستيت نيز در عرض يك روز بهبود مي يابد . معموال وقتي تخليه شير از قسمت مبتالي پستان اصالح شد

، مادر به درمان اضافي نياز دارد به هر حال در صور :ت وجود هر يك از موارد زير

يا• ؛  وجود عالئم شديد در اولين مالقات شما با مادر

يا• ؛  وجود شقاق كه مي تواند محل ورود باكتري با شد

.ساعت پس از اصالح تخليه پستان24عدم بهبودي•

و و يا براي دريافت آنتي بيوتيك .و ساير موارد ارجاع دهيد) بروفن( ضد درد مادر را درمان كرده
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ماستيت عفونيبرايآنتي بيوتيكدرمان با

ن با آنتي بيوتيك بنابراين ضروري است كه عفونت. شايعترين باكتري عامل ايجاد آبسه، استافيلوكك اورئوس است هاي پستا

.درمان شودساسيلينلوكمقاوم به پني سيليناز مانند اريترومايسين يا فلوك

دستورالعملدوز درمانيدارو

هر flucloxacilin    250سيلينلوكساك فلو ، ،6ميلي گرم خوراكي ساعت

 روز7–10به مدت 

.دقيقه قبل از غذا بدهيد30دارو را

هر 250- 500 اريترومايسين ، 6ميلي گرم خوراكي

، به مدت روز7–10ساعت

از2دارو را .غذا بدهيد ساعت پس

: HIVدرمان ماستيت در مادرآلوده به

و. افزايش دهد به شيرخواررا HIV، ممكن است احتمال انتقال مثبت HIV ماستيت در مادر بنابراين توصيه به افزايش دفعات

ب مدت زمان .اشد شيردهي در اين خانم ها مناسب نمي

، تا زماني كه اين وضعيت ادامه دارد بايد از شيردهي مثبت HIV اگر مادر اين. پستان مبتال پرهيز كند از دچار ماستيت گردد

.توصيه در مورد ابتال به آبسه نيز صدق مي كند 

، بايدجهت اط پيشگيري از بدتر شدن وضعيت پستان بسيار ضروري. بدوشدرا شير پستان مبتال مينان از تخليه كافي شير

و تداوم توليد شيراس مي تواند يابد كه كارمند بهداشتي بايد به مادر كمك كند تا اطمينان. كمك كندت تا به بهبودي پستان

. شيرش را به خوبي بدوشد 

و به مدت طوالني تر تغذيه كرد تا توليد ، شيرخوار را مي توان از پستان سالم به دفعات بيشتر اگر فقط يك پستان مبتال شده

آن. به اين ترتيب اغلب شيرخواران، شير كافي از يك پستان دريافت مي كنند.ر افزايش يابدشي ، از بعد از بهبودي پستان مبتال

.دنشير بخورمي توانند پستان هم 

و بايد شير را از هر دو پستان بدوشها اگر هر دو پستان ، مادر قادر به شيردهي از هيچ كدام نمي باشد و وقتي كه مبتال باشند د

را بهبود يافتند مي تواند . از سر بگيرد شيردهي

اش. بحث كند با مادر هم زمان كارمند بهداشتي بايد در مورد ساير روش هاي تغذيه اي مادر شايد بخواهد شير دوشيده شده

و يا در چنين مواقعي بايد شيرخوار.را تغذيه كند شيرخوار با شير مصنوعي تجاري يا شير آماده شده خانگي را حرارت بدهد

.را با فنجان تغذيه كرد 

، آنتي بيوتيك به مدت و مانند مادران. روز تجويز كنيد10–14براي جلوگيري از عود مشكل  مسكن هم تجويز نمائيد

.توصيه به استراحت نمائيد HIVغير آلوده به
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شيگاهي اوقات و اطمينان از ايمني آن ها تصميم به قطع شيردهي خود بگيردممكن است مادر در صورت دسترسي به ساير . رها

، مادر بايد براي اين كه پستان ها فرصت در اين صورت و سالم نگه داشته شوند شير كافي از به دوشيدن بهبودي داشته باشند

شيش ادامه دهد تا زماني كه پستان ها  .ودتوليد شير متوقف

: شقاق نوك پستان

، خوب پستان نگرفتن توسط شيرخوار است و شقاق نوك پستان اگر شيرخوار پستان را خوب نگرفته. شايع ترين علت زخم

، نوك پستان هم زمان با مكيدن شيرخوار دهان شيرخوارباو در نتيجه پوست پستان دهان او داخل وخارج مي شوداز باشد

و نوك پستان ممكن است سالم به نظر. دردناك است اين عمل براي مادر بسيار. اصطكاك مي يابد  در ابتدا شقاق وجود ندارد

و يا وقتي شيرخوار پستان را رها مي كند  و نوك آن بيايد اگر اين روند. آن ديده مي شود روي خطييك له شده بنظر مي آيد

و شقاق به وجود مي آيد  . ادامه پيدا كند نوك پستان آسيب مي بيند

شد اگر مادر خوب وضعيت پستان گرفتن شيرخوار به او كمك كنيد تا پستان را دادن با تغييره دچار زخم يا شقاق نوك پستان

. بگيرد 

و با حوله پستان هايش را سفت به مادر توصيه كنيد پستان هايش را بيش از يك بار در روز نشويد، از صابون استفاده نكند

طب.مالش ندهد ، چربي و احتمال ايجاد زخم را باال مي برد شستشوي زياد به مادر توصيه كنيد بعد. يعي پوست را از بين مي برد

و آرئول بمالد  و با انگشت آن را روي نوك پستان . اين كار به بهبود زخم كمك مي نمايد. از شيردهي كمي از شيرش را دوشيده

)برفك( عفونت كانديدايي

آن"، عفونت كانديدايي است كه اصطالحاها دومين علت شايع زخم نوك پستان عفونت كانديدايي پوست. گفته مي شود برفك به

ها.و خارش ايجاد مي كندنوك پستان را زخم  و ساير عفونت ايجاد مي با آنتي بيوتيك اين عفونت اغلب به دنبال درمان ماستيت

. شود 

و يا ممكن است و تير كشيدن بعد از شيردهي توصيف مي كنند احساس مادر برخي مادران آْن را به صورت احساس سوزش

. كند سوزن در پستانش فرو مي رود 

و با اين وجودنحوه اگر و از نظر"وك پستان ادامه پيدا كرد حتمان زخم پستان گرفتن شيرخوار خوب است به فكر كانديدا باشيد

و يا روي زبان او پيدا كنيد. كنيد كنترلراشيرخوار، برفك ها.ممكن است لكه هاي سفيدي داخل گونه را او ممكن است اين لكه

.داشته باشدنيز در مقعد خود 

و كودك هر دو را با نيستاتين درمان كنيد . استفاده نكند)گول زنك( به مادر توصيه كنيد ديگر از پستانك. مادر

بهو برفك پستان مادرانن فوري برفك دهان شيرخواردرما .از اهميت خاصي برخوردار است، HIVآلوده
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هادرمان عفونت كانديدايي پستان

، :) IU/g( 100000كرم نيستاتين

.ها ماليده شود بار بعد از شير دادن روي نوك پستان4روزي

.درمان ادامه داشته باشد ضايعاتروز بعد از خوب شدن7تا

)IU/ml( 100000سوسپانسيون نيستاتين،

و هر بار يك ميلي ليتر بعد از شير دادن در دهان شيرخوار ريخته شود به مدت4روزي يا روز7بار كه تا زماني؛

.ادامه دارد درمان مادر

و حفاظ پستان اگر ، پستانك .، آنها را منع كنيدشودمي استفاده Nipple Shieldsاز سر شيشه
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21جلسه

 ماه اول تولد6تغذيه جايگزين در

بنابر اين. ممكن است تغذيه جايگزين را انتخاب كند،هاي تغذيه شيرخوار مورد مشاوره قرار مي گيرد درباره روشمادري كه

هابايد  : تغذيه جايگزين را اين گونه تعريف كرده ايم"قبال.كنيم بحثيي كه چنين مادري مي تواند استفاده كند در مورد جايگزين

يعني حداقل تا زماني: در تمام مدتي كه كودك بيشترين احتمال ابتال به سوء تغذيه را دارد، تغذيه جايگزين كافي مورد نياز است

. ساله شود2كه كودك 

هم چنين بهتر است بخشي از رژيم. نياز داردهاشيرماه به ساير6حداقل به مدت شير مادر تغذيه نمي شود،بااگر شيرخوار

بگيسال2ي كودك تا غذاي ايا بيشتر را .ز انواع شير تشكيل دهدرخي

.، مداوم وايمن باشد عمليقابل قبول،در دسترس، تغذيه جايگزين بايد

:اهداف

:پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

جانشين شونده هاي شير مادر را كه بعنوان تغذيه جايگزين مي توانند مورد استفاده قرار•

.گيرند، ذكر كنند

در• .ماه اول تولد براي تغذيه شيرخوار نا مناسب هستند را نام ببرند6غذاهايي كه

. كرد اصالحتوضيح دهند كه چگونه مي توان ساير شيرها را براي تغذيه شيرخوار•

تغذيه جايگزين

و از طريق شير مادر اي كه كودكروش تغذيه عبارت است از  تغذيهيميرژدريافت نمي كند

از غذاي"تا زماني كه بتواند كامالتامين مي كندي مورد نياز او را مغذتمام مواد مي شود كه

.دشوخانواده تغذيه 
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و ، صابون، سوخت وقت آزاد هم چنين بايد. ده سازي تغذيه جايگزين نياز داردآمابراي ظرف مادر عالوه بر مصرف شير به آب

.نيز داشته باشد

)فرموالي شيرخوار(ا ومعايب شير مصنوعي تجاريمزاي

:مزايا

.به كودك خطري ندارد HIVدادن شير مصنوعي به تنهايي از نظر انتقال•

، قبال• .به شير مصنوعي افزوده شده است"بسياري از مواد مغذي مورد نياز كودك

در صورتي كه مادر بيمار شود،.كودك كمك كنندساير افراد خانواده كه احساس مسئوليت مي كنند مي توانند به تغذيه•

.سايرين مي توانند تا بهبودي مادر، كودك را تغذيه كنند

:معايب

.شيرمصنوعي بر خالف شيرمادر، فاقدآنتي بادي هايي است كه كودك را در مقابل بيماري ها مصون مي سازد•

در• و سوء تغذيه به كودكي كه با شيرمصنوعي تغذيه مي شود احتمال بيشتري دارد كه اثر اسهال وعفونت هاي ريوي

، به روش درستي آماده نشده باشند .بيماري شديد دچار شود به خصوص اگر شير مصنوعي

.ادامه مي يابد HIVاحتمال انتقال در غير اين صورت را به طور كامل قطع كند خود مادر بايد شيردهي•

و براي شستن)كه به مدت يك تا دو ثانيه حسابي بجوشد(تميز مادر براي آماده كردن شير مصنوعي به سوخت وآب•

. فنجان شيرخوار هم به مايع شوينده نياز دارد

كه• ، مردم ممكن است تعجب كنند چرا مادر بجاي تغذيه فرزندش با شيرخود، او را بطور تغذيه مصنوعي تغذيه مي كند

.دارد HIVو تصور كنند كه شايد او 

، شير بطور تازه آماده شودآماده سازي شير مصن• و بايد براي هر وعده تغذيه (وعي زمان مي برد مگر اينكه مادر.

)يخچال داشته باشد

و بايد خانواده بودجه كافي داشته باشند• در. شير مصنوعي گران قيمت است به6كودك قوطي40ماه اول زندگي

)به قيمت محلي محاسبه شود.(ريال در ماه مي شود............معادل"گرمي شير مصنوعي نياز دارد كه حدودا 500

را. شيرخوار بايد شير را با فنجان بخورد• كودكان حتي وقتي كه خيلي كوچك هستند مي توانند تغذيه با فنجان

، اما اين كار ممكن است قدري طول بكشد . بياموزند

.اتفاق بيافتدخيلي زود ممكن است حاملگي مجدد براي مادر•

.نيز آمده است2در كارت مشاوره شير مصنوعي تجاري اطالعات مربوط به مزايا ومعايب
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براي تغذيه شيرخوارشده در خانهاصالحمزايا ومعايب شير دام

:مزايا

.وجود ندارد"از اين طريق اصال HIVاحتمال انتقال•

از دام شير• و به راحتي در دسترس باشد ارزانشير مصنوعي تجاري نيز تعديل شده در خانه شايد به خصوص. تر

.نگهداري شود شيرده در خانه دام اگر 

.ديگر اعضاي خانواده كه احساس مسئوليت مي كنند مي توانند در تغذيه شيرخوار كمك كنند•

:معايب

به شير.دحاوي تمامي مواد مغذي مورد نياز شيرخوار نيز نمي باشو استبراي شيرخواران مشكل دامهضم شير•

و فر تازه وآشير ، بايد به ميزان دقيق آب ، هردو به. شكر افزوده شود وري شده ، شيرخواران هاي مكمل همچنين

.ريز مغذي ها نياز دارند

، به خصوص اگر به طرز صحيحي آماده نشده دام در صورتي كه شيرخوار با شير• تعديل شده در خانه تغذيه شود

.ك به اسهال ،عفونت هاي تنفسي وسوء تغذيه افزايش مي يابدباشد، احتمال ابتال كود

.همچنان ادامه خواهد داشت HIVاحتمال انتقال ،در غير اين صورت را بطور كامل قطع كندخود مادر بايد شيردهي•

و دامآماده كردن شير• ر اينمگ،شير تازه آماده كند بايدهر وعده تغذيهدرمادر تعديل شده در خانه زمان مي برد

.كه يخچال داشته باشد

در• و. ماه نياز داردهر در شير ليتر15ماه اول حدود6كودك هاي ريز مغذي ها را مكمل همچنين بايد شكر

.)به قيمت محلي محاسبه شود(.ريال در ماه مي شود..........."خريداري نمايد كه تقريبا

•، ، كودكان حتي وقتي خيلي كوچك هستند مي توانند تغذيه با فنجان را بياموزند كودك بايد شير را بافنجان بنوشد

. اما اين كار ممكن است قدري طول بكشد

ب• ب(ه سوخت وآب تميز مادر براي آماده كردن شير و براي شستن)ه مدت يك تا دو ثانيهبا جوشاندن حسابي ،

. به مايع شوينده نياز دارد فنجان شيرخوار هم

كه• را مردم ممكن است تعجب كنند تغذيهبا شير دام چرا مادر بجاي تغذيه فرزندش با شيرخود، او

و تصور كنند كه شايد او .دارد HIVمي كند

.اتفاق بيافتدخيلي زود ممكن است حاملگي مجدد براي مادر•

.نيز آمده است6شده ،در كارت مشاوره اصالح دام اطالعات مربوط به مزايا ومعايب شير
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:قابل دسترس در محل شيرهاي

مي6شيرخواران در با ماه اول زندگي : شيرهاي زير تغذيه شوندانواع توانند

كه• اطراحي ماه اول زندگي6شيرخواران در هاي تغذيه اي نيازبراي تامين فرموالي تجاري .ندشده

. مي كنند را اصالح شير مايع تازه"مثال. كه در خانه آماده مي شودييفرموال•

:به چه نكاتي توجه داشته باشيم،بسته هاي شيرهنگام بررسي

؟•  در مورد تركيبات آن ها چه چيزي گفته شده است

آني برايدستورالعملچه• ؟ داده شدهها استفاده از

و• ؟آيا اين دستورالعمل ها درست  دقيق هستند

؟ آيا توضيح داده شده•  كه شير را به چه نسبتي مخلوط كنند كه به غلظت شير تازه كامل باشد

تا• ممكن است بخواهد از آن استفاده هايي استفاده كرده،از چه شيرشتغذيه شيرخوار برايكنون مادر

 كند؟ 

از آيا• ؟است يا نامناسب ميسر براي تغذيه شيرخوار اين شيرها استفاده

، پودر شير شامل. هستند كامل چربپر شيرهاي،ميسر براي تغذيه شيرخوار از جمله شيرهاي ، شير خشك شير مايع تازه

و برخي . تجاري انواع فرمواليتبخير شده داخل قوطي

دف،در شيرهاي پر چرب كامل و و برخي از مواد معدني خيلي باال است ع زياد مواد زائد براي كليه هاي نارس ميزان پروتئين

به. شيرخوار بسيار مشكل است .دنشوبراي تغذيه شيرخوار اصالح صحيحيهاي نسبت اين گونه شيرها الزم است

و شده يك فرموالي تجاري نوعي شير اصالح شده است كه نسبت هاي مواد مغذي آن براي تغذيه شيرخوار مناسب  است

ا كه. ضافه شده اندريز مغذي ها به آن . آب مخلوط شودبا نسبت مناسبيبهفورموال اين فقط كافي است

مي تواند هاي آماده شده خانگييا شير تجارييهافرموالمواد مغذي درنسبت هايچه مهم است به خاطر داشته باشيد اگر

و فاكتورهاي.شوندشير مادر نمي توانند مشابهكيفيتاز نظر، اما هيچ وقتو اصالح شود تغيير كند هم چنين عوامل ايمني

شورموالف رشد كه در شير مادر وجود دارند در شير دام يا  و قابل افزودن به آنها نيز نمي باشنيافت نمي .دند

و دستورات تهيه آن ها، اطالعات شمارا موجود در محلشيرهاي به روز بطور منظم كنترل كنيد بطوري كه در مورد تركيبات

و از  .ي كه در دسترس قرار مي گيرند، آگاه شويدمحصوالت جديدباشد
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آب. است ذكر شده دستورالعمل تهيه فرموالي خانگي در صفحه بعد ، شير با قدري توجه داشته باشيد كه در هر دستورالعمل

و مقداري شكر نيز به آن افزوده مي شود  مل ها را به كار بريد بايد مقدار شكر را با اگر قصد داريد اين دستورالع. رقيق شده

. روش هاي دقيقي مثال استفاده از قاشق هاي خاص اندازه گيري نمائيد 

دستورالعمل تهيه فرموالي خانگي

، بز يا شتر : شير تازه گاو

آب20+ميلي ليتر شير 40  ميلي ليتر فرموال60=گرم شكر4+ ميلي ليتر

آب30+ميلي ليتر شير 60  ميلي ليتر فرموال90=گرم شكر6+ ميلي ليتر

آب40+ميلي ليتر شير 80  ميلي ليتر فرموال 120=گرم شكر8+ ميلي ليتر

آب50+ميلي ليتر شير 100  ميلي ليتر فرموال 150=گرم شكر10+ميلي ليتر

: گاوميشو شير گوسفند

 ميلي ليتر فرموال60=گرم شكر3+ر آب ميلي ليت30+ميلي ليتر شير 30

آب45+ميلي ليتر شير 45  ميلي ليتر فرموال90=گرم شكر5+ ميلي ليتر

آب60+ميلي ليتر شير 60  ميلي ليتر فرموال 120=گرم شكر6+ ميلي ليتر

آب75+ميلي ليتر شير 75  ميلي ليتر فرموال 150=گرم شكر8+ ميلي ليتر

:) Evaporated milk( شير تبخير شده

و خنك شده، با افزودن طبق برچسب تهيه و شكر.، شير را به غلظت شير تازه برسانيدآب جوشيده سپس با افزودن قدري آب

را. همانند شير تازه ،آن را اصالح كنيد ادستورالعمل.كنترل نمائيداش خاص تجاري نامبا آن : ست زير به عنوان نمونه

ميلي ليتر شير كامل80ميلي ليتر آب براي تهيه48+ ميلي ليتر شيرتبخير شده 32

آب40: بعالوه آماده شده فرموالي ميلي ليتر 120=گرم شكر8+ميلي ليتر

)پودر شيرخشك پر چرب Powdered Full – Cream milk) :

و خنك شده، با افزودن طبق برچسب تهيه و شكر.، شير را به غلظت شير تازه برسانيدآب جوشيده سپس با افزودن قدري آب

را. همانند شير تازه ،آن را اصالح كنيد ادستورالعمل.كنترل نمائيداش خاص تجاري نامبا آن : ست زير به عنوان نمونه

كاملميلي ليتر شير80ميلي ليتر آب براي تهيه80+ گرم پودر شير 10

آب40: بعالوه آماده شدهفرموالي ميلي ليتر 120=گرم شكر8+ميلي ليتر

 برايشراخاص با همان نام تجاري يا شير تبخير شده استفاده كند دستورالعمل آن شير پر چرب اگر مادر مي خواهد پودر شير

و نيز براي كه براي را مقدار كل آبي. كنيد فراهم ،فرموالو تهيه رقيق كردن به غلظت رساندن اوليه شير .بيان كنيد الزم است

ريزمغذي ها مكمل هاي بايد، استفاده مي شودبراي تغذيه شيرخواراني خانگيهافرموالاين گونه در تمام مواردي كه از

.دشوتجويز ان براي شيرخوار
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بايد اطمينان حاصل كنيد كه از روش صحيحي براي تغذيه شيرخوار به مادر پيشنهاد مي كنيد،را خانگياستفاده از فرموالي اگر

و آب استفاده كند) مثال قاشق هاي مخصوص(براي وزن كردن شكر  .و اندازه گيري شير

 ريز مغذي ها

شيهنگام آماده كردن فرموال و جوشاندن ، اضافه كردن شكر ، عالوه بر رقيق كردن هاالزم است،ير دامخانگي كه ريز مغذي

اين، اگر كودك با شير مادر تغذيه نشود، اما شير مادر حاوي ريز مغذي هاي مورد نياز شيرخوار مي باشد. را نيز به آن افزود

. تامين شونديريز مغذي ها بايد به طرق ديگر

و مواد معدني هستند كه بدن براي عمل آنريز مغذي ها همان ويتامين ها . ها نياز دارد كرد خوب به مقادير كمي از

، ويتامين: ريز مغذي هائي كه به آساني در شيرهاي ديگر يافت نمي شوند عبارتند از ، روي .و اسيد فوليكC، ويتامينAآهن

، مكمل هاي ريز مغذي آنها هنگام توليد فرموالي تجاري در كارخانجات شيرخواراني كه با فرموالي. ها افزوده مي شود به

به خانگي .اضافي نياز دارند ريز مغذي تغذيه مي شوند

شيرخواراني كه با روزانه به بايد ميزان ريز مغذي هائي كه

.داده شود شيردام اصالح شده خانگي تغذيه مي شوند، 

مواد معدني

gµ5/7منگنز

mg5/1آهن

 gµ100مس

 gµ205روي

gµ6/5يد

ويتامين ها

AIU300ويتامين

DIU50ويتامين

EIU1ويتامين

Cmg10ويتامين

B1gµ50ويتامين

B2gµ80ويتامين

 gµ300 نياسين

B6gµ40ويتامين

gµ5اسيد فوليك

پ  gµ400نتوتنيكااسيد

B12 gµ2/0ويتامين

Kgµ5ويتامين

gµ2بيوتين
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از:توجه ، گرفته شده"72- 1981، كدكس استانداردد براي فرموالي شيرخواراستاندار كدكس" مقادير مذكور در جدول فوق

مقادير هر يك از مواد مغذي به وسيله كسر مقدار موجود در شير گاو از مقدار توصيه شده به وسيله استاندارد كدكس. است

.محاسبه شده است
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22جلسه

 آماده كردن بهداشتي غذا

اهداف

ا :توانست كت كنندگان خواهندشرجلسه تمام اينپس از

به• .وتميز كودكان خردسال را شرح دهند سالم تغذيهراه هاي كمك

.دهندرحشو بهداشتي براي تغذيه كودك تميزرا بطور يك فنجانآماده كردن چگونگي•

و تغذيه الزم براي شرايط تميز سالم  

دوكودكي كه با شير مادر تغذيه :ستا دليل با افزايش خطر بيماري روبرو نمي شود به

.تغذيه جايگزين ممكن است با ميكروب هاي بيماري زا آلوده شده باشد كه موجب بيماري مي گردد-

با ايمني اكتسابيازكودك- .مي باشدمحروم شير مادر تغذيه

و تميزي كمكيهاغذاو خوراندن تهيه.ماهگي نيازمند تغذيه تكميلي مي باشند6همه كودكان پس از به شيرخوار به طور سالم

.ضروري است،هاي ناشي از آن بيماريو براي كاهش خطر آلودگي

و تميز ياد آوري به منظور نكات اصلي ازبراي تهيه غذاهاي سالم :عبارتند

 دست هاي تميز•

 ظروف تميز•

 آب وغذاي سالم وبهداشتي•

 غذا سالم ذخيره•
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و غذاي سالم  آب

اكثر جوشاندن. به نقطه جوش برسديعني قبل از استفاده سازي شود سالمدذيه كودكان استفاده مي شود بايآبي كه براي تغ

آآّب جوشانيدن شديد.را از بين مي برد ميكروب هاي بيماري زا بنبطوري كه سطح ثانيه2يا1ه مدت حركت تند داشته باشد

سرشده را جوشيدهآب اين سپس. الزم است ،آب بهترين نوع ظرف نگهداري.ديكن پوشيده تميز نگهداري بايد در يك ظرف

وشير ظرفي است كه شير دار باشد كه آب از و دهانه آن تنگ باشد به طوري كه مردم دست ها را ظروف آن بيرون بيايد شان

.درآن فرو نبرند

و نگهداري شده، ساعت48از بيشتربرايآب اين اگر و هايبهتر است كه براي كار ذخيره ا براي نوشيدنيپز ديگر مثل پخت

.مورد استفاده قرار گيرد بچه هاي بزرگ تر

ي را شيرد باي، استفاده مي شودشيرخوار تغذيه حيوانات ديگر براي اگر از شير تازه گاو يا تا ميكروبد جوشانيبمختصر

كن بيشتر را همچنين قابليت هضم شير جوشاندن.دنبروينبازي آن هاي بيماري زا و توانمي.دمي را شير هم آب با

.بجوش آورد 

، اسيون پاستوريزبه طرق مختلف حرارت ديده باشد از جمله ممكن است شيري كه در مغازه ها عرضه مي شود

ضمنا امكانو از بين مي رونددر اين روش ها ميكروارگانيسم هاي مضر. (UHT) يا حرارت فوق العادهو اسيونليزياستر

و غذاي سالم آب

 آب را برای نوشيدن وغذای کودک بجوشانيد•
 سرپوشيده نگھداری کنيدوزآب را در منبع تمي•
 شير را قبل از استفاده بجوشانيد•
 غذاھای کمکی را بصورت تازه تھيه کنيد•
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ب اين شير را مي توان بدون جوشانيدن استفاده كرد.، افزايش مي يابد تازماني كه باز نشودشير ماندگاري ازدر صورتي كه  عد

،.شود مصرف باز كردن فوري  نگه را مي توانيد اين شيرد،ي مي كنيي كه شير تازه را نگهدارهمان مدتاما پس از باز كردن

.قبل از استفاده كودك نياز به جوشانيدن دارده باشد،ماندباز اگر بيشتر از يك ساعت.يددار

بعضي از خانواده ها آب سرد را در كوزه نگه مي دارند كه آب از سطح آن تبخير مي شود اين روش براي نگهداري شير روش

.سالمي نيست

ب نيمه بخصوص اگر غذاتهيه كند، تازهرا غذا تغذيه كودك هر بارد برايي كمكي تهيه مي كند بايهاراي كودكش غذااگر مادري

.جامد باشد

غذانگهداري سالم  

 غذا نگهداري سالم

را- بادر غذاها .درب محكم نگهداري كنيد ظروف سر پوشيده

را- ، پودرمانند(بصورت خشك در صورت امكان غذاها نگهداري)شكر شير

.كنيد

يك يخچال نگهداري مي شوددري را كه شير- .مصرف كنيد روزطي

يك- .ساعت مصرف كنيد غذاهايي را كه تهيه كرده ايد ظرف
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 تغذيه با بطري رات مض

:تميز كردن فنجان

رابعد از هر بار استفاده. فنجان نياز به جوشانيدن ندارد در.با آب داغ وصابون بشوييد، فنجان قبل از استفاده از فنجان،

را صورت  آب امكان فنجان پريا آن ببريد جوش فرودر حال در ، را از آب جوش سطح. ضروري نيستاين عملماا كنيد

و و، فنجان ني دار يا با لوله تنگاز. تميز كردن آن راحت است فنجان صاف است ناهموار اجتناب كنيد از سرپوش يا سطح زبر

و ها زيرا شير به آنجا مي چسبد آن باكتري .رشد مي كننددر

و تميز كردن :شيشهسر شيشه شير

و ترسر شستن شيشه و شيشه مشكل بهر حال الزم است شما نحوه. پرهيز كنند آن ها مصرفازدبايمادران از فنجان است

شد به مادري اصرار تميز كردن آن را بدانيد چون ممكن است   استفاده از آن داشته با

و شو فوريدسرشيشه بعد از استفاده باي شيشه .د سپس داخل آن ها را با آب داغ وصابون برس بكشيدنبا آب سرد شسته

شويروزي يك بار استربايد حداقل شيشه شيشه وسر ها ليزه كردنيهاي استر راه.دنليزه :به شرح زير مي باشدشيشه

و. بايد كامال در آب غوطه ور شود شيشه: جوشانيدن• آب دقيقه10به مدت حداقل آب كامال به جوش آمده سطح

. حركت فعال داشته باشد 

 تغذيه با بطري رات مض

و استريل كردن توجه كمتر مراقبين كودك  بروز بيماري ها مشكل بودن تميز
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.دقيقه در محلول رقيق شده سفيد كننده قراردهيد30شيشه را حداقل به مدت•

و، آن راسر شيشهبراي تميز كردن  تميز كردن شيشه، آن را نيزسپس مثل.كنيد تميز با نمك يا برسو رو كنيد پشت

.استريل كنيد محلول باال بجوشانيد يا با خيساندن در

غذاسازينكته كليدي براي سا لم5

تميزنگهداشتن

و اغلب در قبل• .حين تهيه دست هايتان را بشوييداز تهيه غذا

•، و بعد از توالت رفتن را تعويض كهنه كودك .بشوييد تماس با حيوانات دست هايتان

و• و سطوح وداخل ظروف . سرو غذا استفاده مي كنيد خيلي تميز بشوييد لوازمي را كه براي تهيه

و• و ظروف آشپزخانه .ت وديگر حيوانات محافظت كنيداغذا را از تماس با حشرات ،آف سطوح

جدا سازي مواد خام از غذاهاي پخته شده

و• .گوشت طيور وغذاهاي دريايي را از غذاهاي ديگر جدا نگهداريد گوشت خام

و• وتجهيزات جدا مانن از لوازم .تخته برش براي آماده سازي غذاهاي خام استفاده كنيدد كارد

را• و غذاها .از تماس بين غذاهاي خام وآماده شده پرهيز كنيد در ظروف سرپوش دار نگهداريد

پختن كامل

•، و طيور، غذاها بويژه گوشت قرمز راساير تخم مرغ وغذاهاي دريايي .بطور كامل بپزيد غذاها

وغذاهاي دريايي مطمئن در مورد گوشت قرمز ،طيور.دنبه نقطه جوش برسدخورش بايو غذاهايي مانند سوپ•

.آن ها شفاف باشد نه صورتيعصاره شويد كه 

،رانگهداري شده غذاي پخته شده• آن قدر بجوشانيد يعني گرم كنيد بطوري كه بطور كامل"مجدداقبل از مصرف

آن داغ شود كه نتوان  زدبه را. دست .موقع حرارت دادن هم بزنيد غذا

نگهداري غذا در درجه حرارت مناسب وسا لم

از• .ساعت نگهداري نكنيد2غذاي پخته شده را در درجه حرارت اتاق بيش

را• دربه غذا .يخچال نگه نداريد مدت طوالني حتي

.نكنيد ذوب غذاهاي فريز شده را در دماي اتاق•

وكنيو مصرف براي شيرخواران وكودكان خردسال بصورت تازه تهيهرا غذا• ن بعدد .دكنياز پختن نگهداري

و لم استفاده از آب مواد خام سا

رايا از آب سالم استفاده كنيد• .سالم سازي كنيد آب

.غذاهاي تازه وسا لم انتخاب كنيد•

.شير پاستوريزه استفاده كنيد•

آب• .سالم بشوييد بويژه اگر بصورت خام استفاده مي شوندميوه وسبزي ها را با

.استفاده نكنيد،كه تاريخ مصرف آن ها منقضي شده را غذاهايي•
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23 جلسه

 مقاديراندازه گيريو آماده سازي شير

 اهداف
:توانست شركت كنندگان خواهند جلسه اتمام اين بعداز

شي محرومشير خوار مورد نياز شير اديرمق• .تعيين كنندر مادر را از

را• ك وسيله اندازه گيري براي مايعات ندنتهيه

ها• وا ندازه درمورد استفاده سايلرا با ده مادر .دنمنزل تطبيق

شان بايد بدانند كه چگونه شير جايگزين را براي كودكانانمثبت كه نمي خواهند شير بدهند ياديگر مراقبين كودك HIVمادران

، تغذيه جايگزين. كنندآماده  و بايد به بهترين .مناسب ترين راه ممكن آماده شود تا خطر بيماري را كاهش دهد سالم ترين

يا در حضور مادران بايد اين مهارت را كه در يك مركز بهداشتي درماني تمرين كنند يك كارمند بهداشتي در منزل ، بطوري

و اين كار را قادر شوند .به آساني در هر زمان انجام دهند به همان طريق

آب،شير جايگزين را تهيه كند زماني كه مادر مي خواهد و . نمايدبه ميزان صحيح مخلوطرا اين نكته خيلي مهم است كه شير

هاو مهم است كه شكرنيز اين نكته دام اصالح شده تهيه كند، شير گر مادر مي خواهدا  شير اگر. به شير اضافه كندرا ريزمغذي

نا مورد نياز شيرخوار .بيمار يا دچار سوء تغذيه شود او ممكن است، تهيه شود درست به روش

 مورد نياز شيرخوار محروم از شيرمادر مقدار شير

ندريافت شيرمقدارد مي توان، كودكي كه با فنجان تغذيه مي شود ، كه  شاني را از طريق امتناع از خوردن شير كنترل كند

مقدار شيري كه كودك در هر بار مي خورد متفاوت است اما مادر بايد تصميم.به اندازه كافي بوده استشير او دريافت مي دهد

 بگيرد كه چه مقدار شير در فنجان بريزد

يا5/2با وزن) ترم( يك نوزاد رسيده وشير يلي ليترم 150دبيشتر بطور متوسط باي كيلوگرم در بدنشزنبه ازاء هر كيلوگرم

بهد اين مقدار باي. دريافت كندروز  متمقدار شير. تقسيم شود وعده8يا6،7براساس سن كودك .است غيردر يك وعده تغذيه



١٣٩ 

برآورد مقدار شير مورد نياز يك كودك در روز

دريا فرموالمقدارشيرتعداد دفعات تغذيه درروزسن كودك

 هروعده تغذيه

درروزيا فرموالكل شير

 ميلي ليتر 480 ميلي ليتر860 تولد تا يك ماهگي

 ميلي ليتر 630 ميلي ليتر790 ماهگي2تا1

 ميلي ليتر 720 ميلي ليتر 6120 ماهگي4تا2

 ميلي ليتر 900 ميلي ليتر 6150 ماهگي6تا4

 اين مقدار بتدريج افزايش،همچنان كه شيرخوار بزرگ تر مي شوداما. كم ولي با دفعات زياد تغذيه مي شود ادير نوزاد به مق

.مي يابد

ي تغذيه او را يا وعده بعدي شير به او عرضه كنيد بيشترمقداريدر وعده بعد،كم تغذيه مي شود، اگر كودك در يك وعده

را انجام دهيد، زودتر .نشان مي دهدبويژه اگر كودك عالئم گرسنگي

يا، ممكن است نياز به تغذيه با دفعات بخاطر داشته باشيد اگر كودك به اند ازه كافي وزن نمي گيرد مقدار بيشتر از معمول

ب وزن موردبا مطابق، در هر بار تغذيهبيشتر  .اش داشته باشدسنراي انتظار

مورد نياز بر حسب ماه)فرموالي تجاري(برآورد مقدار شير مصنوعي

گرمي مورد 500تعداد قوطي ماه

 ماه نياز در

گرمي مورد 450تعداد قوطي

 ماه نياز در

گرمي مورد 400تعداد قوطي

 نياز درماه

455ماه اول

668ماه دوم

789 ماه سوم

789 ماه چهارم

8810ماه پنجم

8910ماه ششم

مقداركل براي

شش 

)تقريبا(ماه

40 ×500g)20kg(44×g450 )20تقريباkg(51×400g)20تقريباkg(
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ر تعداد.در شش ماهه اول زندگي را نشان مي دهد فرموالي تجاري برآورد نياز كودك به فوق جدول ند شدهوقوطي هاي شير

نيز11كارت مشاوره شماره در اين جدول.باشد مذكور كمتر از مقدار ممكن است بيشتر يا هر شيرخوار نياز.و دقيق نيست

. ذكر شده است

 اندازه ها براي مادر گي درست كردن چكون

بايد فقط براي همان نوع شيركه وجود داردقاشق مخصوص يا فرموالي تجاري يك پيمانه يا شير مصنوعي داخل قوطي

.فاده شوداست

با ممكن است شيرهاي مصنوعي انواع مختلف ها.دناندازه هاي متفاوت داشته باشپيمانه هايي به اندازه اي از بايدرا پيمانه

يابراي اين كار. پودر شير پر كرد كه سر صاف يا مسطح باشند با.قاشق استفاده كنيديك دسته از يك كارد تميز  شير را

اپيمانه ها .نكنيد ندازه گيريي سرپر ولبريز

او بخواهيداز،ندارد مدرج اگرمادر يك پارچ يا ظرف اندازه گيري.را اندازه گيري كندشما بايد به مادر نشان دهيد چگونه آب

:د اين ظرف باي.برايش عالمت گذاري كنيد تا شما يك ظرف از خانه بياورد

 به راحتي قابل دسترس باشد•

و•  استريل شود به آساني شسته

آن• . قابل رؤيت باشد داخل

.بتوان آن را با رنگ عالمت زد يا نشان ماندگار روي آن گذاشت•

.تا لبه پر شودبا مقدار مورد نظر بعنوان پيمانه استفاده كرد كه به راحتيرا يك ظرف ديگربه جاي ظرف فوق مي توان

، اول را براي عالمت گذاري ظرف مورد استفاده مادر ، خودتان با مقياس مقدار صحيح آب يا شير راآسپس اندازه بگيريد ن

و را درون ظرف مادر بريزيد داريد مي توانيد از آن بعنوان مقياس مدرج گر شما يك پارچ اندازه گيريا. عالمت بزنيدظرف او

.اندازه گيري استفاده كنيد
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 بريدن شيشه شير

 ساختن يك پيمانهطرز:23-1تصوير

.شما مي توانيد با بريدن قسمت باالي يك شيشه شير، يك پيمانه يا مقياس اندازه گيري درست كنيد•

.انتخاب كنيد،يك بطري شيرخوري پالستيك مدرج را كه مي تواند افقي يا عمودي قرار گيرد–1مرحله

، ببريد 100قسمت باالي آن را از محلي كه-2مرحله .ميلي ليتر را نشان مي دهد

( قسمت ته دار بطري يك وسيله اندازه گيري است كه مي تواند به سهولت تميز شود-3مرحله ضمنا نمي توانند.

و براي تغذيه شيرخوار استفاده كنند  و دور بيند. سرشيشه روي آن گذاشته .)ازيدسرشيشه را نيز بريده

ب• است كه از ظروف مادر به اندازه مناسب براي نشان دادن راي كارمند بهداشتي راهيبريدن بطري شيرخوري

.ردگيظرفي را خريداري نمايد تا بعنوان پيمانه بكار ادر مجبور نمي شودم در اين صورت. استفاده كند خودش

كودك تغذيه هر وعده حجمومورد استفاده نوع شير بستگي به اين اندازه.حجمي مورد نياز شماست تصميم بگيريد كه چه

سي60با شير مصنوعيشيرخوار از تولد تا يك ماهگي يك براي تغذيه،براي مثال.دارد  استفاده در هر وعده شيرسي

. مي شود

.سي سي برسد60آب بريزيد تا به خودتان يريگداخل ظرف اندازه

آب 60  به ظرف مادر منتقل كنيد تان را از ظرف خود سي سي

و عالمتخط، براي اندازه گيري صحيح. را عالمت بزندآب سطحتا به مادر كمك كنيد مسطح باشد نه ضخيم بايد صاف

.وشيبدار

و همين مقدار او به اندازه گيري.سي سي شيرمصنوعي درست كند60براي مادر توضيح دهيد كه  پيمانه شير............ آب

.نياز دارد مصنوعي
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و عالمت گذاري يك ظرف:23-2تصوير  اندازه گيري
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24 جلسه

3جلسه كار عملي

 جايگزين وعده هاي تغذيه با شير سازي آماده
:اهداف

:توانست شركت كنندگان خواهند جلسه بعد از اتمام اين

.دنشان دهنرا براي تغذيه شيرخوار جايگزين هاي شير گي آماده كردنچگون•

.آسان تر است،ظروف موجود در خانه با وسايلي مشابه وعده هاي تغذيه شيرخواركمك به مادر براي آماده كردن

و.كه مادران مي توانند انتخاب كننددوجود دارتغذيه جايگزين چندين نوع از دانستن اينكه چه چيزي مورد نياز است  هر يك

.بخشي از اطالعاتي است كه شما بايد به مادران بدهيد، طول مي كشدچه مدتش هاي مختلف رو

:به شرح زير كار مي كند يك گروه كوچك دراين جلسه هر شركت كننده در

و تغذيهيك نوع• .كندمي محلي است را آماده جايگزين كه مناسب

ميرا براي يك وعده تغذيه حجم مشخصي• .كند آماده

.مي نمايداز يك نوع سوخت مناسب محلي استفاده•

، واضحشرح• كه. كند مي براي ديگران بياني از آنچه را كه انجام مي دهد مي دهيد شما براي يك مادر توضيح مثل هنگامي

.تهيه وعده هاي غذا كنترل مي كنيد براي كردن به او كمكو درك او را از طريق 

: شما همچنين

. آن ها را تشويق كنيد( توجه كنيد كه چه كارهايي را درست انجام مي دهند. نحوه تهيه غذا توسط ديگران را مشاهده كنيد• (

ها،اگر كاري را غلط انجام مي دهند ايراآن ء دهند كمك كنيد تا روش با استفاده از مهارت هاي مشاوره . شان را ارتقا

، به نكات زير توجه كنيد• را صحيح مقادير آيا آياآن ها غذا را به روش تميز وسالم آماده مي كنند؟:حين مشاهده تهيه غذا

؟ آي مخلوط مي كنند و مخلوط مي كنند؟ هاآيا غذا را به روش صحيح مي پزند بطور شرح كاري را كه انجام مي دهند،ا آن

؟  واضح توضيح مي دهند

"و تغذيه مناسب كودكان درخانه HIVه راهنمايبرگ" بر اساس بايد همان طور كه وعده هاي تغذيه را آماده مي كنيد، شما

از را آماده دام اصالح شده اگر شير. پيگيري كنيد .استفاده كنيد بعد صفحهدستور تهيه مي كنيد
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دستورالعمل تهيه فرموالي خانگي

، بز يا شتر : شير تازه گاو

آب20+ميلي ليتر شير 40  ميلي ليتر فرموال60=گرم شكر4+ ميلي ليتر

آب30+ميلي ليتر شير 60  ميلي ليتر فرموال90=گرم شكر6+ ميلي ليتر

آب40+ميلي ليتر شير 80  ميلي ليتر فرموال 120=گرم شكر8+ ميلي ليتر

آب50+ميلي ليتر شير 100  ميلي ليتر فرموال 150=گرم شكر10+ميلي ليتر

: گاوميشو شير گوسفند

آب30+ميلي ليتر شير 30  ميلي ليتر فرموال60=گرم شكر3+ ميلي ليتر

 ميلي ليتر فرموال90=گرم شكر5+ر آب ميلي ليت45+ميلي ليتر شير 45

آب60+ميلي ليتر شير 60  ميلي ليتر فرموال 120=گرم شكر6+ ميلي ليتر

آب75+ميلي ليتر شير 75  ميلي ليتر فرموال 150=گرم شكر8+ ميلي ليتر

:) Evaporated milk( شير تبخير شده

و خنك شده، با افزودن طبق برچسب تهيه و شكر.، شير را به غلظت شير تازه برسانيدآب جوشيده سپس با افزودن قدري آب

را. همانند شير تازه ،آن را اصالح كنيد ادستورالعمل.كنترل نمائيداش خاص تجاري نامبا آن : ست زير به عنوان نمونه

ميلي ليتر شير كامل80ر آب براي تهيه ميلي ليت48+ ميلي ليتر شيرتبخير شده 32

آب40: بعالوه آماده شده فرموالي ميلي ليتر 120=گرم شكر8+ميلي ليتر

)پودر شيرخشك پر چرب Powdered Full – Cream milk) :

و خنك شده، با افزودن طبق برچسب تهيه و شكر.، شير را به غلظت شير تازه برسانيدآب جوشيده سپس با افزودن قدري آب

را. همانند شير تازه ،آن را اصالح كنيد ادستورالعمل.كنترل نمائيداش خاص تجاري نامبا آن : ست زير به عنوان نمونه

ميلي ليتر شير كامل80ميلي ليتر آب براي تهيه80+ گرم پودر شير 10

آب40: بعالوه آماده شدهفرموالي ميلي ليتر120=گرم شكر8+ميلي ليتر

 برايشرابا همان نام تجاري خاص يا شير تبخير شده استفاده كند دستورالعمل آن شير پر چرب اگر مادر مي خواهد پودر شير

و نيز براي كه براي را مقدار كل آبي. كنيد فراهم ،فرموالو تهيه رقيق كردن به غلظت رساندن اوليه شير .بيان كنيد الزم است

ريزمغذي ها مكمل هاي بايد، استفاده مي شودبراي تغذيه شيرخواراني خانگيهافرموالاين گونه در تمام مواردي كه از

.دشوتجويز ان براي شيرخوار
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برگه مشاوره در مورد تغذيه شيرخوار

)شيرمصنوعي(نحوه آماده كردن فرموالي تجارتي

ي تجارتي  نحوه آماده كردن فرموال

.دست هاي تان را بشوئيد قبل از تهيه فرموال•

را. ميلي ليتر شير آماده كنيد)..........(براي هر وعده• هر) ............( شيرخوار .ساعت تغذيه كنيد24بار در

و از پيمانه براي) ظرف مدرج( هميشه از فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده• براي تعيين مقدار آب الزم

گ به. يري پودر شير استفاده كنيداندازه .پيمانه شير نياز دارد) ..............(شيرخوار شما

.مورد نياز براي يك وعده را بطور دقيق اندازه گيري كنيد مصنوعيمقدار پودر شير•

.ثانيه قويا بجوشانيد1-2آب كافي را به مدت•

به• .داغ است اضافه شود نه پس از سرد شدن آب بايد تا وقتي كه هنوز. اضافه كنيدفرموال آب داغ را

ف• ، مگر آن كه يخچالي داشته باشيد فقط مقدار رموالي الزم براي يك وعده تغذيه شيرخوار را آماده كنيد

.شير را در فالسك نگهداري نكنيد چون سريعا آلوده مي شود. كه خوب كار كند

را دور بريزيد، مي توانيد آن را به كودك بزرگ رموالي استفاده نشدهف. رخوار را با فنجان تغذيه كنيدشي•

و يا خودتان بنوشيد .تر بدهيد

. ظروف را بشوئيد•

.مراجعه كنيد) ...........(براي مالقات بعدي مان در تاريخ•
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برگه مشاوره در مورد تغذيه شيرخوار

شده) غليظ( نحوه آماده كردن فرموال از شير تبخير

 شده) غليظ( از شير تبخير آماده كردن فرموالنحوه
.قبل از تهيه فرموال دست هاي تان را بشوئيد•

را. ميلي ليتر شير آماده كنيد).........(براي هر وعده• هر)............(شيرخوار .ساعت تغذيه كنيد24بار در

آب اندازه گيري شيربراي) ظرف مدرج( هميشه از فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده• . استفاده كنيدو

را روي آن گذاشته" شير"فنجان يا ليوان را تا عالمتي كه براي• و سپس اين شير ، از شير پر كنيد ايد

را. گذاشته ايد، با آب پر كنيد"آب"بعد فنجان يا ليوان را تا عالمتي كه براي. در قابلمه بريزيد اين آب

، اضافه كنيدبه شيري كه در قابل .مه ريخته بوديد

پر• . اندازه بگيريد) كومه شده يا مثل يك دايره( شكر را به اندازه يك قاشق سر

.قاشق سرپر شكر اندازه بگيريد(...........) تعداد•

.خوب به هم بزنيد. شكر را به مايع اضافه كنيد•

و سپس بگذاريد سرد شود• .مايع را بجوشانيد

.روي آن را بپوشانيد در حال سرد شدن•

رموالي استفاده نشده را دور بريزيد، مي توانيد آن را به كودك بزرگف. رخوار را با فنجان تغذيه كنيدشي•

و يا خودتان بنوشيد .تر بدهيد

. ظروف را بشوئيد•

شما مي توانيد آن را از مركز بهداشتي درماني. به شيرخوارتان هر روز يك مكمل ريز مغذي بدهيد•

و يا خريداري نمائيدب آن} با دستور پزشك{.گيريد .است( ................) قيمت

.مراجعه كنيد) ...........(...براي مالقات بعدي مان در تاريخ•
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برگه مشاوره در مورد تغذيه شيرخوار

از نحوه آماده كردن شير تازه فرموال

از نحوه آماده كردن  شير تازه فرموال

.قبل از تهيه فرموال دست هاي تان را بشوئيد•

آب براي اندازه گيري شير) ظرف مدرج( هميشه از فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده• . استفاده كنيدو

را روي آن گذاشته" شير"فنجان يا ليوان را تا عالمتي كه براي• و سپس اين شير ، از شير پر كنيد ايد

را. گذاشته ايد، با آب پر كنيد"آب"بعد فنجان يا ليوان را تا عالمتي كه براي. در قابلمه بريزيد اين آب

، اضافه كنيد .به شيري كه در قابلمه ريخته بوديد

پر• قاشق سرپر (......) تعداد. اندازه بگيريد) كومه شده يا دايره وار( شكر را به اندازه يك قاشق سر

.شكر اندازه بگيريد

.خوب به هم بزنيد. را به مايع اضافه كنيدشكر•

و سپس بگذاريد سرد شود• .در حال سرد شدن روي آن را بپوشانيد.مايع را بجوشانيد

.شيرخوار را با فنجان تغذيه كنيد•

و يا خودتان بنوشيدف• .رموالي استفاده نشده را دور بريزيد، مي توانيد آن را به كودك بزرگ تر بدهيد

. ظروف را بشوئيد•

شما مي توانيد آن را از مركز بهداشتي درماني. به شيرخوارتان هر روز يك مكمل ريز مغذي بدهيد•

و يا خريداري نمائيد آن}با دستور پزشك{.بگيريد .است( .............) قيمت

.مراجعه كنيد)...........(براي مالقات بعدي مان در تاريخ•
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مشاوره در مورد تغذيه شيرخواربرگه

شير خشك پر چربفرموال از نحوه آماده كردن

از نحوه آماده كردن  خشك پر چربشير فرموال

.قبل از تهيه فرموال دست هاي تان را بشوئيد•

و از قاشق براي اندازهآب براي اندازه گيري) ظرف مدرج( هميشه از فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده•

. استفاده كنيدگيري پودر شيرخشك

و بگذاريد سرد شود1-2آب كافي را به مدت• را. ثانيه قويا بجوشانيد در حال سرد شدن روي آن

.بپوشانيد

پودر شير را با پر كردن قاشق. شيرخشك را بوسيله فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده اندازه گيري كنيد•

)( تعداد. همان طور كه در تصوير نشان داده شده اندازه بگيريد .قاشق سر پر اندازه گيري كنيد........

پر•  قاشق سرپر) (........ تعداد. ازه بگيريداند) كومه شده يا دايره وار( شكر را به اندازه يك قاشق سر

.شكر اندازه بگيريد

.خوب به هم بزنيد. شكر را اضافه كنيد•

و به هم بزنيد• با. مقدار كمي آب جوشيده شده اضافه كرده سپس فنجان يا ليوان عالمت گذاري شده را

.آب پر كنيد

بهف• و يا خودتان بنوشيدرموالي استفاده نشده را دور بريزيد، مي توانيد آن را .كودك بزرگ تر بدهيد

. ظروف را بشوئيد•

شما مي توانيد آن را از مركز بهداشتي درماني. به شيرخوارتان هر روز يك مكمل ريز مغذي بدهيد•

و يا خريداري نمائيد آن}با دستور پزشك{.بگيريد .است( ..............) قيمت

.مراجعه كنيد)..........(براي مالقات بعدي مان در تاريخ•
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25جلسه

 روش هاي مراقبت بهداشتي

: مقدمه

بر تاثيرمي توانند بهداشتيروش هاي مراقبت داشيرخواران تغذيه عمده اي نامناسب در روش هاي.شته باشندبا شير مادر

كنتغذيه با شير مادر  و موجبات ترويج تغذيه مصنوعي را فراهم مي سازنتداخل ايجاد مي ، تغذيه روش هاي،برعكس.دند خوب

ك ونبا شير مادر را حمايت مي تر ند و تداوم تغذيه با شير مادر براي مدت طوالني را احتمال موفقيت مادران در امر شيردهي

.دنافزايش مي ده

و"بيانيه مشتركي تحت عنوان UNICEFو WHO، 1989در سال ؛ حمايت نقش ويژه("ترويج تغذيه با شير مادر حفظ

توصيه هاي اين. مادر نشان مي دهددر حمايت از ترويج تغذيه با شير زايشگاه ها را نقش بيانيه اين. منتشر ساختند)هازايشگاه

ش"با شيرمادر موفق تغذيهده اقدام براي"بيانيه تحت عنوان و اجراي آن مبناي خالصه بيمارستان هاي دوستدار راه اندازيده

به براي اينكه يك زايشگاه. بعنوان يك اقدام جهاني پايه گذاري گرديد UNICEFو WHOتوسط 1991كودك مي باشد كه در سال 

؛ بايد اين ده اقدام را به اجرا درآورد  .عنوان بيمارستان دوستدار كودك شناخته شود

:اهداف

: پس از اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

.ده اقدام براي تغذيه موفق با شير مادر را بيان كنند•

را" براي تغذيه موفق با شيرمادر ده اقدام" تحت عنوان خالصه شده مراقبت هاي بهداشتي•

.توضيح دهند

، شرح HIVاهميت بيمارستان هاي دوستدار كودك را در مناطقي كه شيوع علل• باالست

.دهند
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و شروع موفق تغذيه:25-1تصوير و كودك تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد به استحكام پيوند عاطفي ميان مادر

.با شير مادر كمك مي كند 

* ده اقدام براي تغذيه موفق با شير مادر

.كاركنان نصب شده باشد سياست مدون ترويج تغذيه با شير مادر در معرض ديد كليه.1

.كليه كاركنان به منظور كسب مهارتهاي الزم براي اجراي اين سياست آموزش ببينند.2

و اجراي آن آموزش دهند.3 .مادران باردار را در زمينه مزاياي تغذيه با شير مادر

و ظرف يك ساعت به مادران كمك كنند تا ظرف نيم ساعت اول.4 تغذيه نوزاد با شير مادر تولد تماس پوست با پوست

.را شروع كنند

به مادران روش تغذيه با شير مادر وچگونگي حفظ وتداوم شيردهي را حتي هنگام جدا شدن از شيرخوار آموزش.5

.دهند 

.مگر به تجويز پزشك به نوزادان بجز شير مادر غذا يا مايعات ديگر ندهند.6

را.7 رو برنامه هم اتاقي مادر ونوزاد .ز اجرا كننددر طول شبانه

.مادران را براي تغذيه با شيرمادر برحسب ميل وتقاضاي شيرخوار تشويق كنند.8

.از شيشه شير وپستانك استفاده نكنند"مطلقا.9

و مادران را پس از ترخيص از بيمارستان به آنها ارجاع.10 تشكيل گروههاي حمايت از مادران شيرده را پيگيري نمايند

.دهند
، براي اجرا در بخش هاي كودكان نيز تكميل اين: توجه، مترجم* و زايمان و عالوه بر بخش هاي زنان اقدامات در كشور ما بازنگري شده

و به عنوان دستورالعمل اجرايي بيمارستان هاي دوستدار كودك ابالغ گرديده است .گرديده
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ناحيه در بخصوص AIDS /HIVاندميك شدنپ،تا كنون 1991كودك در سال از زمان راه اندازي بيمارستان هاي دوستدار

وسؤحفظ وحمايت از تغذيه با شير مادر، موجب گرديده در رابطه با ترويج،و بخش هايي از آسيا آفريقااري صح نگراني االت

به يكي از راهمي تواند توجه به اينكه تغذيه با شير مادربا. پديد آيدهايي در اذهان   اين،اشدب HIV هاي آلودگي شيرخوار

. به فزوني است نگراني ها هم رو

و كودكان را آن درهر صورت اقدامات بيمارستان هاي دوستدار كودك وضعيت تمام مادران و اين شامل ييها بهبود مي بخشد

در برايبه خصوص امر اين.د نيز مي شودشونشير مادر تغذيه نمي كه با و HIVمادران حمايت از تغذيه با شيرمادر يا منفي

اوضعيت با .اهميت دارد HIVز نظر نامعلوم

:)3اقدام(شيردهي براي بارداري نمودن مادر دردوران آماده

به. اهميت دارد،تمام زناني كه براي مراقبت هاي دوران بارداري مراجعه مي كنندبا تغذيه با شير مادر درباره صحبت كردن

. كمك كنيدبه آن ها مي خواهيدومي كنيد نشان دهيد كه از تغذيه با شير مادر حمايت مادران

امادراني كه با صحبت كردن ازبراي اولين بار باردار شده اند، . همه به كمك شما نياز دارند هميت خاصي دارد واين گروه بيش

بهبمي توانيد كالس هاي دوران بارداري برخي مطالب را در را. حث گروهي با مادران مطرح نماييدصورت هم بعضي مطالب

.صورت انفرادي با تك تك مادران درميان بگذاريدهببهتر است
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براي شيردهيبارداريآماده نمودن مادر دردوران

:آموزش گروهي مادران

.دهيد را شرحبا شيرمادر مزاياي تغذيه با شير مادر بخصوص تغذيه انحصاري•

و اينكه بچه داراز بيشتر مادران خيلي زودتر از شوند . در مورد تغذيه كودكان شان تصميم مي گيرند حاملگي حتي قبل

به. احتمال دارد نظرش را عوض نكند،گرفته استبه تغذيه مصنوعي فرزندش مادري تصميم اگر  اما شما مي توانيد

كما و به آنها هم كه قصد شيردهي دارند اعتماد به نفس بدهيددراني كه هنوز تصميم نگرفته اند كمك مي توانيد"ضمنا. نيد

بمادر  .فرزندش با شيرمادر بپردازد تغذيه انحصاريبا شيرمادر، به جاي تغذيه نسبيه را تشويق نماييد تا

و در مورد با ماد اتفاقات پس از زايمانو پس از تولد با شير مادر نوزاد تغذيهزودرس درباره شروع• ر صحبت كنيد

كه توضيح دهيدنيبيمارستا، روش ها يا مراقبت هاياولين شيردهي .چه انتظاراتي داشته باشند تا مادران بدانند

و مناسبي در باره نحوه تغذيه با شير مادر در اختيار• بر: قرار دهيد مانندمادران اطالعات ساده  تغذيه شيرخوار

.صحيح شيرخوار هنگام شيردهي وي ووضعيتتقاضاي اساس

س• .االت مادران بحث كنيدؤدرباره

درمورد اثرات شيردهي روي مادرانبرخي"مثال. كه مايل به دانستن چه چيزهايي است اجازه بدهيد مادر تصميم بگيرد

آن. شان نگران هستند اندام .ها كمك مي كند كه در مورد نگراني هاي خود بحث كنند اين فرصت به

:آموزش انفرادي مادران

س• .ال كنيدؤدرباره تجربه هاي قبلي شيردهي مادر

و اما اگر. از شيردهي داشته باشد ،دوست دارد آنرا دوباره تكرار كند مادر تجربه موفقياگر مشكالتي در شيردهي داشته

شيردهي موفقيت آميزي داشته بار چگونه شير مصنوعي تغذيه كرده باشد به او آموزش دهيد كه اينبافرزندش را يا 

.به او اطمينان بدهيد كه به وي كمك خواهيد كرد. باشد

س:از او بپرسيد• .ال يا نگراني نداردؤآيا هيچ

.باشدآن ها پستان هايش را فقط در صورتي معاينه كنيد كه او نگران•

و ممكن است مادر نگران اندازه پستان آن ها ن. ها باشد يا شكل نوك معمول ضرورتي ندارد بطور گران نيستاما اگر

.را معاينه كنيد پستان هاي او

و• .توضيح دهيد كه شما به او كمك مي كنيد به مادر اعتماد به نفس

و غالبا تغذيه شيرخوار نيز با مشكلي مواجه نخواهد مي توانيد به وي اطمينان خاطر بدهيد كه پستان هايش مشكلي ندارند

شم. شد .به او كمك خواهيد كرديا يا مشاور ديگرتوضيح دهيد كه

.گروهي تهيه شيرمصنوعي شود آموزشهاي دوران بارداري نبايد شامل آموزش: توجه
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:4اقدام(شروع تغذيه با شير مادر (

و. اين مادر كودكش را بالفاصله پس از زايمان بغل كرده است با هردوي آنها عريان هستند بين آن ها پوست تماس پوست

در. برقرار است و تا حد امكان . دوساعت اول تولد بغل كند مادر بايد فرزندش را به اين شكل

و و مادر . را با يك پتو بپوشانيدنوزاد نوزاد را خشك كرده

در. به او اجازه مكيدن بدهدبايد هرگاه نوزاد آماده به نظر مي آيد مادر ، نوزادان او1-2بطور طبيعي ل تولد بسيار ساعت

تا يك ساعت اول تولد تمايل به شيرخوردن دارند ولي اكثر نوزادان در فاصله نيم. هشيار بوده وعكس العمل نشان مي دهند

. زمان ثابت ودقيقي براي شروع شيرخوردن وجود ندارد

وسعي كنيد تا . مدت يك ساعت به تاخير بياندازيدهب"غير اورژانس را اقال اقدامات پزشكي روتين

، قطع احتمالو كمتر مي شودشيردهي احتمال موفقيت اگر اولين نوبت تغذيه با شير مادر بيش از يك ساعت به تاخير بيافتد

.زودرس شيردهي بيشتر خواهد بود

:)6اقدام() PRELACTEAL FEED( با مواد ديگر قبل از اولين نوبت تغذيه با شيرمادر خطرات تغذيه

باPRELACTEAL تغذيه . يا نوشيدني هاي ديگر قبل از آنكه اولين نوبت تغذيه با شيرمادر شروع شود شير يعني تغذيه كودك

و PRELACTEALتغذيه را احتمال ابتال به عفونت هايي نظير اسهال در واقع به عنوان اولين تغذيه كودك جايگزين آغوز مي گردد

.افزايش مي دهد
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عدم تحمل پيدا هاي شير پروتئينبيشتري وجود دارد كه نسبت به احتمال،شود داده شير ديگري غير از شير مادر به نوزاداگر

.كند

و او تمايل كمتري براي تغذيه تغذيه نوزاد با مواد ديگر قبل از شروع تغذيه با شيرمادر، احساس گرسنگي نوزاد را ارضاع نموده

.داشتبا شير مادر خواهد 

اگر حتي يك بار تغذيه نوزاد با مواد جايگزين انجام شود، احتمال بروز مشكالت شيردهي مثل احتقان پستان هاي مادر بيشتر

از درمقايسه با تغذيه انحصاري باشيرمادربعالوه در اين صورت، احتمال بيشتري هم براي توقف زودرس شيردهي،. خواهد بود

. ابتداي تولد وجود دارد

كهثراك حجم معده نوزاد اما.براي تغذيه نوزاد كفايت نمي كند، جريان يابد تازماني كه شير رسيده آغوز مردم تصور مي كنند

، متناسب استبا مقدار آغوزي كه پستان مادر"كامال .توليد مي كند

:)7اقدام( مزاياي هم اتاقي مادر وكودك

:مزاياي هم اتاقي مادرو كودك عبارتند از

و او را شير بدهد• به. مادر مي تواند نسبت به نيازهاي شيرخوار هر زمان كه او گرسنه باشد، پاسخ داده بدين ترتيب

و تغذيه با شيرمادر كمك مي شود .پيوند عاطفي بين آن دو

.خواهد داشتوجود با بطري كودك تغذيه براي كودك كمتر گريه مي كند بنابر اين تمايل كمتري•

.مادر اطمينان بيشتري نسبت به شيردهي خواهد داشت•
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از• از شيردهي به مدت طوالني تري پس .بيمارستان ادامه پيدا خواهد كرد ترخيص

و يا هم  تختخوابي بهره مند تمام شيرخواران سالم از مزاياي قرار گرفتن در كنار مادران خود خواه به صورت هم اتاقي

، چون تماس عادي مادر وكودك سبب مثبت HIVحتي ضرورتي ندارد كه مادران.. مي شوند نيز از شيرخوار خود جدا باشند

. نمي شود HIVانتقال 

.هم تختخوابي مادر وكودك به مادر اجازه مي دهد تا در زمان شيردهي استراحت كند:25-2تصوير
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ي شيرخوار :8اقدام(مزاياي تغذيه با شيرمادر برحسب تقاضا (

كه تغذيه با شيرمادر برحسب تقاضا يعني بدون هيچ يا شيرخوار بخواهند مادرتغذيه شيرخوار با شيرمادر در هر زماني

و محدوديتي از نظر  .شيردهي فعاتدطول مدت

:مزايا عبارتند از اين

.مكونيوم زودتر دفع مي شود•

.شيرخوار سريع تر افزايش وزن پيدا مي كند•

ي شير دريافت مي كند• ، حجم زيادتر و شيرخوار در روز سوم .شيرمادر زودتر به جريان مي افتد

.مشكالتي نظير احتقان پستان ها براي مادر كمتر ايجاد مي شود•

.اتفاق مي افتد زردي با شيوع كمتري•

از.مكيدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن كه پستان را خوب گرفته باشدبه هر مدتي كه كودك تمايل دارد، اجازه بدهيد تا بعضي

، درحالي كه برخي  دو ديگر شيرخواران در عرض چند دقيقه تمام شير مورد نياز خود را دريافت مي كنند به خصوص در يك تا

، كه البته هر دو گروه طبيعي هستند هفته اول بر .اي دريافت همين مقدارشير نيم ساعت زمان نياز دارند

در سپس. دريافت كند،كه سرشار از چربي است را ابتدا بگذاريد كودك شيرخوردن از يك پستان را تمام كند تا قسمت آخر شير

، پستان دوم را به او از هر دو پستان تغذيه"رتي ندارد كه در هر نوبت شيردهي حتماهيچ ضرو.عرضه كنيد صورت تمايل كودك

، مادر مي تواند در نوبت بعدي ابتدا از آن پستان شير بدهد. شود  ها.اگر كودك پستان دوم را نگرفت به اين ترتيب هر دو پستان

.به يك اندازه تحريك خواهند شد

با مردمي تاثير مشاورين :شير مادر بر طول مدت تغذيه انحصاري

مي زير نمودار در بنگالدش توانسته اند نسبت)  PEER COUNSELLORS( آموزش ديده مردميدهد كه چگونه مشاورين نشان

. را افزايش دهند اند كه تا پنج ماه تغذيه انحصاري با شير مادر داشته شيرخواراني

ماهگي به تغذيه انحصاري با شير5همچنان تا پايان بودند،قرار گرفته مردمي مادراني كه تحت حمايت مشاورين درصد 70

صاري با شير مادر تغذيه شده انحبطور درصد شان6بودند، فقط هايي كه تحت حمايت قرار نگرفتهآن بودند امامادر ادامه داده 

.بودند
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 انحصاري با شير مادر آموزش ديده بر طول مدت تغذيه مردميمشاورين اثر-نمودار

.با اعضاي خانواده در باره نيازهاي مادر صحبت كنيد:25-3تصوير

.ع حمايتي مهمي براي تغذيه با شير مادر باشندپدران مي توانند مرج



١٥٨ 

26 جلسه

 آئين نامه بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر

: مقدمه

را.مي كنندتبليغ،قصد فروش بيشتررا به تمام توليد كنندگان محصوالت خود توليد كنندگان شير مصنوعي نيز محصوالت خود

را تا كنند مي تبليغ  .ترغيب نمايند شير مصنوعي به خريد بيشتر مادران

 براي كودكدارد كه شير مادر ها را به اين فكر وامينآو بردمي شان را از بين خود اين تبليغات اطمينان مادران به شير

و اين بهترين زنبه تغذيه با شير مادر لطمه تصور نمي باشد .دمي

و ترويج حيك.شودحفاظت شير مصنوعي تغذيه با شيرمادر بايد در مقابل اثرات تبليغ بااز فاظتراه اساسي براي تغذيه

در شيرمادر و چه بملسطح، نظم بخشيدن به تبليغات شير مصنوعي چه در سطح بين المللي .داشي مي

و اجازهها شركتمي توانند با مقاومت در برابر تبليغ بخش خصوصي مراكزو درماني كاركنان بهداشتي ي توليد كننده فرموال

، آنوكنند تغذيه با شير مادر حفاظتاز ندادن به آن ها براي ترويج محصوالت شان .هاست اين مسئوليت خطير

:اهداف

: شركت كنندگان خواهند توانست جلسهپس از اتمام اين

.شرح دهندرا چگونگي ترويج شيرمصنوعي توسط توليدكنندگان•

نكات اصلي آئين نامه بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر را بطور خالصه•

.بيان كنند

به توضيح دهند كه چگونه آئين نامه بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر•

. كند حمايت از تغذيه با شير مادر كمك مي

ازمشكالت• .ها را توضيح دهند شركت توسط رهاي مصنوعييش اهداء ناشي
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 بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادرآئين نامه بين المللي

كه آئين نامه بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر، بهداشت جهاني سازمان اجالسيه 1981در سال هدف آن را

و فروش شير مصنوعي استتتنظيم روش هاي  يه با شير اين آئين نامه، حداقل تدابير الزم براي حفاظت از تغذ. تصويب نمود، بليغ

. مادر مي باشد

كهو يا كساني شوداز شير مصنوعي يا بطري نمي بجا استفاده، يعني مانع است بازاريابياين آئين نامه در واقع آئين نامه

مي تغذيه مي كنند،با بطري شيرخواران را هرني كودك در هر جائي بفروش برسهادهد كه غذا تنبيه نمي كند، بلكه اجازه و نيز د

. كشوري قوانين خاص خود را تدوين نمايد

يا: از جمله. شود اين آئين نامه، تمام جانشين شونده هاي شير مادر را شامل مي ، شير مصنوعي مخصوص شيرخوارانفرموال

و غذاها بو چايوآب:شامل ساير شيرها 6شيرخواران زير عنوان غذاي مناسبي برايه غذاهاي تهيه شده از غالت كه گاهي

و شوندمي بازاريابيماه و نيز بطري ها، . سرشيشه

بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادرآئين نامهخالصه اي از نكات اساسي

هر.1 و ساير محصوالت مشمول آئين نامه شونده هاياز جانشينيك آگهي تبليغاتي براي  براي جامعه شير مادر

.ممنوع است

ن.2 . ونه هاي رايگان به مادران ممنوع استمدادن

و ترويج اين محصوالت در مراكز بهداشتي.3 .ممنوع استدرماني تبليغ

حق كاركنان شركت.4 بههاي سازنده . مادران را ندارند توصيه

. هيچ گونه هديه يا نمونه هاي خصوصي نبايد به كاركنان بهداشتي داده شود.5

و يا ساير تصاويري كه تغذيه مصنوعي را ايده آل جلوه دهد عكس شيرخوار.6 م، صوالت چاپح، نبايد در برچسب

. شده باشد

و واقعي باشد.7 . اطالعات منتشره براي كاركنان بهداشتي بايد صحيح

،اطالعات منتشره در مورد تغذيه مصنوعي شامل برچسب هاي.8 يرتغذيه باش مزايايبايد محصوالت مشمول كد

و هزينه تغذيه مصنوعي و نيز خطرات . را بيان كند مادر

و شيرين شده نبايد براي.9 و ترويج گردمصرف محصوالت نامناسب مانند شير غليظ .دنكودكان تبليغ



١٦٠ 

به ادرانم بين المللي در مناطقي كه بعضي از مردم به اشتباه فكر مي كنند كه آئين نامه كه كسانيو زندگي مي كنند HIV آلوده

و نيازهاي.، كاربردي ندارد انتخاب مي كنندتغذيه مصنوعي را براي فرزندان شان اما آئين نامه با اين موارد نيز مرتبط بوده

ميكامال را نيز مثبت HIV مادران  .شود شامل

باگر به كه آزمايش نداده اند مادرانيو منفي HIVاين خطر وجود دارد كه مادران،راحتي در دسترس باشده شير مصنوعي نيز

و در نتيجه از دست بدهند را براي تغذيه با شير مادر شان اعتماد به نفس آن ها ممكن است. تمايل پيدا كنند از آن استفاده 

را بگيرند شيرخوارتصميم به تغذيه مصنوعي . گويندمي) spillover( سرايت، اين نحوه گسترش شير مصنوعي

از HIVبنابراين اجراي كد بين المللي براي حفاظت از مادران و نيز پيشگيري از گسترش تغذيه مصنوعي در جامعه مثبت

.اهميت بيشتري برخوردار است

ب. نحوي توزيع شوند كه بطور مداوم در دسترس باشندهبدبايهر جا كه مورد نياز باشند، جانشين هاي شير مادر هالبته بايد

.شيرده گردد در مادرانگسترش يا بعبارتي سرايت تغذيه مصنوعي صورت گيرد كه مانع زيعنحوي اين تو

 مشكالت اهدا شير مصنوعي

و توزيع كنندگان شايد  اهداء محصوالت خود را مثبت HIVبه مادران شيرمصنوعي شنيده باشيد كه برخي توليد كنندگان

، مي گويدبه همين دليل. مي كنند : آئين نامه بين المللي

شي" مي ....... خوارانرهرجا كه شير مصنوعي براي از تداوم دريافت شير بايد يا سازمان مربوطه مؤسسه....... گردد اهدا
". اطمينان حاصل كنند،دندارنياز ان به آن كه شيرخوار مصنوعي تا زماني

وبخش هاي: شامل( بهداشتي در سيستماين هدايا نبايد، مربوطه هاي قطعنامهو بين المللي بر اساس آئين نامه و زايمان  زنان

و كودك،، كلينيك تنظيم خانواده كودكان وو مراقبت از مادر و مراكز بخش خصوصي ) مراقبت كودكانمؤسسات مطب ها

. توزيع گردد

و يا رايگان در اختيار مادرانسيستم بهداشتي در صورت تمايل مي تواند شير مصنوعي بايد آن اما،قرار دهدمثبت HIV يارانه اي

و سايركه طريقي همانهبرا  ، غذا و دراختيار بيماران قرار دهدمي كند، ابتياع مورد نياز را خريداري اقالم دارو .كرده

،  دارند نيازبدان ان محروم از شيرمادره شيرخوارك شير مصنوعي تا زمانيكه بايد اطمينان حاصل كنديبهداشت سيستم بعالوه

بهو در دسترس باشد) ماه6حداقل( .فراهم گرددشير هاي فرمساير پس از آن نيز دسترسي

و مراكز بهداشتي اگر بيمارستان و غذا هستند آن را مشابه شير مصنوعي اريمجبور به خريدكه ها ، احتمال دارو خريداري كنند

و بدون بيشتري وجود دارد كه از  شير احتمال اينكه همچنين.آن، اطمينان پيدا كنندتوزيع در سوء استفادهيا اتالف كنترل دقيق

كه HIV به مادران فقط مصنوعي و مشاوره مثبت .، داده شود، بيشتر استيه مصنوعي را برگزيده اندروش تغذشده اند
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آن.و قابل اطمينان باشد مستمر، تأمين شير مصنوعي بايد ور خالصهبط . فقط در كوتاه مدت خطرناك است بعبارت ديگر تامين

مي. اتكا به شيرهاي اهدايي نيز خطرناك است كند مجدداً برگشتن به تغذيه با شير وقتي مادري شروع به تغذيه با شير مصنوعي

او مادر  . مشكل خواهد بود براي
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27 جلسه

و كارت  هاي مشاوره ابزارها

 سناريوهاي مشاوره

اجلسه در طول اين : مي پردازيد، به تمرين مشاوره به شرح زير ابزارهاي متعددز، با استفاده

كه: فليپ چارت• خانم هاي مورد استفاده در هر جلسه با هاي مشاوره كارتو مشاوره فرآيند شامل فلوچارتي است

و .را توضيح مي دهدمادرانيا حامله

منتخب خود را روش مادر اينكه چگونه در مورد)take- home flyers(هاي راهنماي مادر درخانه برگه يك سري•

.به طور ايمن اجرا كند تغذيه فرزندشانبراي 

. اختيار شما مشاورين قرار دهد تكميلي را در كه اطالعات مرجع راهنماي كتابكي•

يكتفلوچار• ، فليپ چارت كه در ميشامل شده با با استفاده از يك روش منطقيتا كند به شما كمك بتوانيد همراه

 براي مادر دادن به اين نكته خيلي اهميت دارد كه بدون فرصت. پيدا كنيد شيرخوارمادر انتخاب مناسبي براي تغذيه 

، او را با . هاي متعدد تحت فشار قرار ندهيمانتخاب بيان احساساتش

 فليپ چارت

و در باره مشاوره براي توصيه شده پيگيري مراحلاز فلوچارتي صفحه اول چپ.مي باشد HIVتغذيه شيرخوار سمت

و) پيگيرييا، جلسهاولين( بستگي به نوع جلسه دستورالعمل هاي ساده اي براي چگونگي استفاده از فلوچارت وجود دارد كه 

و يا زايمان كرده(مخاطب پا هر يك از كارت.دارد) خانم حامله كهنييهائي كه در اشاره خواهيم كرد شماره هاي خاصي دارند

. فلوچارت همخواني داردمراحل با شماره هر يك از 

ميرا كه در بخش هاي ابتدائي مورد بحث قرار گرفته اندايروش هاي تغذيه:2-6ايه ارتك و. دهد شرح ، مزايا هر كارت

هاازيمعايب يك مي تغذيهي روش . دهد را نشان

:اهداف

: شركت كنندگان خواهند توانست جلسه پس از اتمام اين

و با استفاده از كارت• )take- home flyers(راهنماي مادر در خانه برگه هاي ها، فلوچارت

. مشاوره كنندمثبت HIVهاي تغذيه شيرخواران با مادران روشدرباره
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:1ارتك
مي" از مادر به كودك HIVانتقال خطر"1ارتك احتمال به مادر در مورداتتوضيحارائه براي اين كارتزا. شود ناميده

كهرا17مطالب جلسه.داستفاده كني شيرخوارآلوده شدن  3احتمال ابتالء فقط مثبت، HIVاز ميان تمام مادران بخاطر بياوريد

. تغذيه با شير مادر وجود دارداز طريق شيرخوار

:2كارت
و معايب شيرمصنوعي تجاري"2 كارت مي"مزايا . شود ناميده

:3كارت
و معايب تغذيه انحصاري با شير مادر"،3كارت ، در دسترس،. ناميده مي شود"مزايا ، عملي وقتي كه تغذيه جايگزين قابل قبول

و ايمن نباشد، تغذيه انحصاري با شير مادر  ، مداوم ازدر چند ماه اول  HIVبراي مادر تغذيه شيرخوار انتخابي هاي روش يكي

.مي تواند باشدمثبت

:4كارت
و معايب دوشيدن شير"4كارت كمادر مزايا آنو گرم ميبراي تغذيه شيرخواررا" ردن . دهد نشان

:5كارت
و معايب"5كارت مي"دايگيمزايا ، منفي HIVدديگري كه بايزن بعبارتي. دهد را نشان  شيرخوارباشد از شير خودش

ميديگري مي فرزندش را هايو مراقبته تغذيانواع شيرخوار ساير كه مادر خود كند درحالي را تغذيه . دهد انجام

:6كارت
و معايب شير"6كارت مي" تعديل شده در خانه داممزايا .دهد را نشان

از«: از جمله. است وجه داشته باشيد كه هر كارت شامل چند بخشت ا«،»ال كنيدؤس«،»با استفاده  به منظور«،»صلياطالعات

.»ال كنيدؤس درك مادر از مطالب ارائه شده، كنترل

:7كارت

و يا آنها كه كودك زيردبايكه مي بينيد را جدولي7در كارت اين كارت به مشاوره. ماه دارند استفاده شود6براي مادران حامله

و با توجه مادركند كه شرايط زندگي كننده كمك مي ،به را بررسي كرده براي انتخاب مناسب ترين روش تغذيهرااوشرايط

و يا انتخاب روش تغذيه اي براي مادر طراحي نشده استبراي البته اين جدول بعنوان ابزاري. كمك كندشيرخوار  . امتياز بندي

رادخود مادر باي و معايب هر روشروش مناسب . انتخاب كند، بعد از فراگيري مزايا

ازقدم سدر مورد مواردي كه مادر اول اين است كه ؟آب آشاميدني را از كجا تأمين: ال كنيد مثالًؤدر ستون اول است  مي كنيد

س تغذيه اي استفاده خواهيد روش كمك به انتخاب براي االت به خاطر بسپاريد چون از اين اطالعاتؤپاسخ مادر را به هر يك از

ن.كرد  ، از مهارت اين كارتاز كته حائز اهميت است كه هنگام استفاده اين ك ها كهونيد هاي مشاوره اي استفاده به مادر نگوئيد

و حمايت، االت بازؤس بكارگيري. ضمناً از روي كارت هم روخواني نكنيد. كار كندهچ و آموختن از مادر روش از او گوش دادن

.، اهميت دارد انتخابي اش

ت مادربا ممكن است مشاوره بغذيه براي انتخاب روش براي مادر كه وقتيدارد اهميت بسيار. گيردبيش از يك جلسه وقت

و او را تحت فشار،آماده نيستانتخاب روش تغذيه  . نگذاريدوقت كافي در اختيارش قرار بدهيد
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: هاي مشاوره اي را تمرين كنيد مهارت

، مطابق نمايش دو . هاي مشاوره را نشان خواهند داد، نحوه استفاده از كارت زيرنفر از فراگيران

كهزن يك . مشاور آمده است نزد در مورد انتخاب روش تغذيه كودكش گفتگو برايوي اخيراً مثبت شده HIVآزمايش باردار

. كند چكاركه مي گويدنبه مادر اما مي كندهاي مشاوره اي استفاده توجه داشته باشيد كه مشاوره كننده چگونه از مهارت

مشاوره در مورد انتخاب روش تغذيه شيرخوار:الف27نمايش
كن تانشيرخوار هايي كه مي توانيد روشمتشكرم كه به اينجا آمديد تا در مورد)نام مادر( سالم: مشاور هميدرا تغذيه با

به.صحبت كنيم راكهبهترين روش تغذيه تانبا توجه به شرايط تا شما كمك كنيم ما مي خواهيم براي نيز بهترين شانس سالمت

.تخاب كنيدان، كند مي تان تأمين شيرخوار

را در اينجا مشاور:توضيح بهكه هدف جلسه مي برايدرماكمك كردن ، توضيح باشد انتخاب روش تغذيه اي مناسب

و بر تهست از موارد ناچاردر بسياري. سالمي داشته باشيم شيرخواركه مي خواهيم تاكيد مي كند اين نظر مي دهد  وازنييم

.و احتمال ابتال به بيماري شديد ناشي از اسهال يا پنوموني برقرار كنيم HIVانتقال خطر بين احتمال

به HIV انتقال خطر":مرحله اول. را انجام مي دهداول مرحله خواهيم ديد مشاور حال ".را توضيح دهيد شيرخواراز مادر

؟ HIVهاي انتقال در مورد روش: مشاور  از مادر به شيرخوار چه چيزهايي شنيده ايد

مي، اين خوب:مادر در را و تغذيه با شير مادر، دانم كه . آلوده شود تواندمي شيرخوارحين زايمان

ر شيرخوار، درست است:مشاور بگذاريد تصويري را به شما نشان دهم كه به درك شما كمك. آلوده شوداهممكن است از اين

.مي كند

مي1مشاور، كارت: توضيح .دهد را نشان

؟ در اين تصوير چه مي بينيد: مشاور

آن شيرخوارچند: مادر . با رنگ متفاوت پوشيده انديها پيراهن را مي بينم كه بعضي از

مي شيرخوار20اين كارت:مشاور دبمثبت HIV كه از مادراندهد را نشان كه همان. اند مدهآ نياه ، اشاره كرديدشما طور

HIV در و شيردهي كه حامله هستيد زماني: له انتقال يابدحمر3ممكن است آنها كه لباس سفيد بر تن دارند،.، حين زايمان

شدنهرگز آلوده  اما آنها كه پيراهن. آلوده شده اند HIVو زايمان به بارداري حين قبال آنها كه لباس سياه بر تن دارند.خواهند

. مبتال شوند HIVپوشيده اند احتمال دارد كه حين شيردهي به خاكستري 

 ان از طريق شيردهي مبتال نمي شوند؟ شيرخواريعني همه:مادر

ن:مشاور حين شيردهي را افزايش HIVبرخي عوامل، خطر انتقال. مي شوندخير، همانطور كه مي بينيد اغلب آنها مبتال

بهدنده مي براي كاهش احتمال خطر انتقال هائي راه.و يا تغذيه طوالني مدت شيرخوار با شيرمادر HIVمثل آلودگي اخير مادر

HIV يك ؟ؤسآيا. وجود دارد روش تغذيه اي مناسب با شرايط شما از طريق انتخاب  ال ديگري هم داريد كه بتوانم پاسخ بدهم

طشيرخوار، وقتي شنيدم كه تمام فكر مي كنم فهميدم:مادر . ريق شيردهي آلوده نمي شوند خيلي آرام شدمان از
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 را بحث كرد؟ شيرخوارمشاور چگونه احتمال انتقال از مادر به:توضيح

ا برايوا سانتقال خطرمفهومزدرك مادر به HIVروش هاي انتقال شما در مورد": گفتاو.مطرح كرد ال بازؤيك از مادر

ي شنيده ايد؟هايچه چيز شيرخوار

و عرضه، راه خوبي براي اين روش . باشدمي خطرمفهوم بيان

ا:2مرحله.شود فلوچارت ميدوم مرحله مشاور وارد؛ حاال و معايب هر يك هزيعني مزايا تغذيه را توضيحايروش

ميو با روش تغذيه اي مي دهد .، شروع مي كنددهد كه مادر ترجيح

 آيا شما به فكر روش خاصي هستيد؟. تغذيه شيرخوارتان وجود دارد براي هاي متعددي راه:مشاور

مي: مادر نشيرخواردانم همه خوب، حاال كه ، در مورد روش اول صحبت كنيم چطور است، مي شوند ان از طريق شيردهي مبتال

.چون فرزندان ديگرم را خودم شير داده ام

 بله، در اين تصوير چه مي بينيد؟:مشاور

مي براي كمك به توضيح نكته بعديرا3مشاور كارتر اينجاد:توضيح . دهد نشان

كه: مادر و شيرخوارمادري را مي بينيم مش را با شير خودش تغذيه مي كند هب اما.دبدهشيشه به كودك او خواهديفرد ديگري

اسر نظر مي مي اينزد كه مادر . ورزد كار امتناع

در، درست است: مشاور مي. است تغذيه انحصاري با شير مادر مورداين " چه؟ تغذيه انحصاري با شير مادر يعني"كنيد فكر

، مطمئن نيستم: مادر درا، خوب امباره آن ما چيزهائي . در يك پوستر ديده

يعني با شيرمادريتغذيه انحصار. تغذيه انحصاري به شير مادر وجود دارد درباره، اين روزها پوسترهاي زيادي بله: مشاور

يا شيرخواربه  و هيچ غذا او يعات ديگري حتي آب نيزامفقط شير مادر بدهيد . ندهيدبه

شير مادر. را در مقايسه با تغذيه توام كاهش دهد HIVممكن است احتمال انتقال اولدر چند ماه با شيرمادر تغذيه انحصاري

مي را درمقابل بسياري از بيماري شيرخوارغذاي خوبي است چون  مي ها مقاوم و نيز از حاملگي مجدد جلوگيري از اما.كند كند

.وجود دارد HIVبه شيرخوارابتال احتمال تا حديطرف ديگر، در صورت تغذيه طوالني مدت با شير مادر 

ب3با استفاده از كارتددر اين مرحله، مشاور باي:توضيح و معايب تغذيه انحصاري . بيان كندا شير مادر را ساير مزايا

ي داريد؟اسحساچه، به تغذيه با شير مادر نسبتاكنون: مشاور

مي توانيد در مورد. نگران هستم HIVبهمشيرخوارهنوز هم در مورد ابتال گرچه. كنمدرباره آن فكراوه، مي توانم:مادر

 غذيه با شيرمصنوعي نيز قدري صحبت كنيد؟ت

س:توضيح و پيامؤمشاور  فرض مي كنيم كه او اين. بحث خواهد كردهاي مشاوره با استفاده از مهارترا2هاي كارت االت

اي. انجام داد كار را و شير(توجه داشته باشيد كه مشاور در مورد دو روش تغذيه  تغذيه انحصاري با شير مادر

. بحث كرده است) مصنوعي
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چه نسبت:مشاور ي داريد؟اسحسابه شير مصنوعي

مي مطمئن نيستم:مادر كه، همسرم واقعاً از من من فكر مي كنم شير مصنوعي اما را تغذيه كنممشيرخوارشير خودمباخواهد

مي. امتحان كنمنيز را   توانم آنرا عوض كنم؟ اگر شير مصنوعي را شروع كنم بعداً

. كار واقعاً مشكل است اين: مشاور

دو:توضيح و شير مصنوعي: بحث كندروش مشاور بايد در ارتباط با هر . تغذيه انحصاري با شير مادر

و مقدور نبود و مقتضي شرايط بومي ساير روش درباره در مرحله بعد اگر هيچ يك از اين دو روش عملي هاي مناسب

. مادر بحث خواهد كرد

ب و او را . ليست اطالعات تحت فشار قرار ندهيم تيبترهاين نكته حائز اهميت است كه مطابق ميل مادر پيش برويم

س و ببينؤفرصت الزم نيز در اختيار مادر قرار دهيد كه نهياالتش را بپرسد ؟د مطالب بحث شده را فهميده است يا

 را شروع مي كندسوم مرحلهحاال مشاور. حال تصور كنيد در مورد دورورش متفاوت تغذيه اي با مادر بحث شده است

ب":3مرحله. و خانواده مادر را ".دكنمي همراه او بررسيه وضعيت خانه

، بيشتر دوست داريد كدام روش را امتحان كنيد؟ بعد از شنيدن اين مطالب. راجع به روش هاي مختلف تغذيه بحث كرديم:مشاور

چ از شير مصنوعي استفاده كنم دوست دارم: مادر ميون، . دهند در درمانگاه آنرا رايگان در اختيارم قرار

و او ممكن است نظرش را در مراحل بعدي تغيير بدهدتصميم داشته باشيد كه اينهوجت: توضيح . نهائي مادر نمي باشد

.داريد، چه چيزهائي نياز اگر شير مصنوعي بهترين انتخاب شما باشدكه بيائيد با هم فكر كنيم:ورمشا

.، باشد بله:مادر

مي7مشاور كارت: توضيح . دهد را به مادر نشان

مي:رمشاو  كنيد؟ آب آشاميدني مورد نياز را از كجا تأمين

آب: مادر . داريم كه آب آن تميز است در آشپرخانه شير

، براي هر وعده تغذيه با شير مصنوعيآيا.، شما براي تهيه شير مصنوعي به آب تميز احتياج داريد خيلي خوب است: مشاور

و ظرف تميز مهيا كنيد مي ؟. توانيد آب جوش

مي: مادر ، اگر از آب تميز شير استفاده كنم به نظر آندباي نيزرسد كار سختي باشد ؟ را بجوشانم هر بار

مي، اين بله: مشاور . شود گونه توصيه

مي خوب، در اين: مادر . زنم كه بتوانم از خواهر زاده ام كمك بگيرم صورت حدس

؟ شير آماده كنيد بار2-3اهبشد؟ آيا مي توانيدا چكار مي كنيهبش. فكر خوبي است: مشاور

شب: مادر از آيا كها نمي توانم قبل آننمخوابيدن بطري شير را آماده و استفاده كنمو ؟ را نزديك رختخواب گذاشته

ب فهمم كه چرا اينمي:مشاور ميه كار راحت تر .، شير مصنوعي تازه آماده شود، اما بهتر است در هر وعدهيدآ نظر
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. شايد حال بتوانيم راجع به هزينه شير مصنوعي صحبت كنيم.دكنمي پيشگيري شيرخوارمريض شدن از كار اين

.، ولي من فكر مي كردم رايگان است اوه:مادر

كه: مشاور ميآن درست است آنقوطي، اما ممكن است قبل از تهيه كنيد را رايگان دريافت ، يا بعدي شير و ذخيره را تمام كنيد

باشموقتاً تمام مركز بهداشتي درماني  و اگر مجبور باشيد .....مصنوعي قيمت هر قوطي شير.شدده قوطي تهيه3-4ريال است

آن كنيد  را داريد؟، توانائي

مي اگر نياز داشته باشيم. بله، همسرم شغل ثابت دارد: مادر . توانيم پول آنرا فراهم كنيم،

مي: مشاور كه. كند، مشكل هزينه خيلي اهميتي ندارد خوب است اگر همسرتان كار . هستيدمثبت HIVآيا همسرتان اطالع دارد

مي بله: مادر هم. داند، . استمثبت HIV او خودش

، اما اين كه هر دو از اين موضوع باخبر هستيد مي تواند كمك"حتما: مشاور قيه اعضايب. تان كند برايتان خيلي سخت است

، اطال ؟خانواده چطور ع دارند

از: مادر ميآن عكس العملبه كس ديگري نگفته ايم . ترسيم ها

،نگران اين، اوه:مشاور چه،را با شير خود تغذيه نكنيدفرزندتان اگر كننده است ؟ داشتخواهند احساسيخانواده تان

شد نگرانچون مادر شوهرم تمام بچه هايش را خودش شير داده، احتماالً:مادر مي. خواهد كند كه تغذيه با شير او واقعاً فكر

. مادر بهترين كار است

مي:مشاور  توانيد براي شير ندادنتان بياوريد كه بتوانيد او را توجيه كنيد؟ فكر مي كنيد چه دليلي

مي: مادر ه براي همسايه مان اين اتفاق سال گذشت. خورم كه ممكن است روي شيرم اثر بگذارد شايد بتوانم بگويم من داروئي

.افتاده بود

مي: مشاور  كنيد مادر شوهر تان اين دليل را از شما خواهد پذيرفت يا بر شيردادن شما اصرار خواهد كرد؟ فكر

مي: مادر و كودك. كنم مي پذيرد فكر و خوب استشآن همسايه دوست اوست . هم كامالً سرحال

سدر:توضيح سال كندؤاين مرحله مشاور بايد  ال ديگري دارد؟ؤآيا مادر دوست دارد روش هاي ديگر را بحث كنيد يا

كند روش مناسبي براي تغذيه شيرخوار انتخاب مي به مادر كمك يعني":4مرحله.را شروع مي كند4 مشاور مرحلهپسس

". كند

تان را چگونه شيرخوار، در مورد اينكه دوست داريد بعد از اين همه بحث.راجع به چيزهاي زيادي امروز صحبت كرديم: مشاور

؟تغذيه كنيد چه فكري   كرده ايد

شد: مادر امن كه خيلي گيج مي.مه و بدي در مورد هر يك از روش هاي تغذيه براي من وجود دارد بنظر . رسد چيزهاي خوب

 شما پيشنهاد مي كنيد من چكار كنم؟

و. اريد به روش هاي مختلف فكر كنيمخوب، با توجه به شرايط شما بگذ:مشاور فرزند قبلي تان را با شير خود تغذيه كرده ايد

. خواهد شيرخودتان را بدهيد مادر شوهرتان هم مي

.طور است بله، همين:مادر

مي:مشاور كه همسرتان ، پس شايد بتواند شما را براي تغذيه انحصاري با شير خودتان حمايت مثبت HIVداند از. ...كندهستيد

. داريدرابراي سالم بودن تغذيه با شير مصنوعي اقالم مورد نياز طرف ديگر شما تمام

و پول مورد نياز براي خريد شير ، سوخت .را داريدمصنوعييعني آب تميز
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ك اوهوم:مادر اصحبت كنم نيزو با همسرمنمبايد راجع به اين موضوع بيشتر فكر مي، كودكم را با شير كنم كه بايد ما فكر

.توانم صحبت هاي شما را براي همسرم بازگو كنممي. مصنوعي تغذيه كنم

چ:توضيح او، داليل مناسب بودن هر يك از روش فقط بطور خالصه. كار كنده مشاور به مادر نگفت كه هاي تغذيه را براي

.كند مورد صحبتو با همسرش در اينهرفت به خانهتصميم گرفت، يك انتخاب اوليه داشتكه سپس مادر. بيان كرد

نم5 مرحله بايد، مشاور بعد يك نحوه اجراي روش يعني":5مرحله. ايدرا شروع و  هاي انتخاب شده را توضيح داده

.در خانه را به او ارائه دهدمادريبرگه راهنما

نفره3-4هاي در گروه.استفاده كنيد ايفاي نقششيرخوار از تغذيهيروش هاي انتخابمشاوره با مادران در مورد براي تمرين

ب بصورت چرخشي .دكنيترتيب نقش مادر، مشاور يا ناظر را بازيه،

كن، تان نوشته شده داستاني كه روي كارتاز وقتي نقش مادر را به عهده داريد تان با شما وضعيت درباره مشاور.يداستفاده

و سا و آنرا به مشاورتان بگوئيد نامي. ير شركت كنندگان هم ناظر خواهند بودمشاوره خواهد كرد . براي خود انتخاب كرده

هاي گوش اگر مشاور شما بخوبي از مهارت. تمام اطالعات را يكباره ارائه نكنيد.يدبدهتان پاسخ االت مشاور را از داستانؤس

و عالقمندي خود را ابراز  و آموختن استفاده كرده ميميدادن . توانيد ارائه كنيد كند اطالعات بعدي را

و احوال و خود را به او معرفي كنيد وقتي كه نقش مشاور را به عهده داريد با مادر سالم را. پرسي كرده و كودكش نام او

و آنها را  و دريافتن علت مراجعه براي مشاوره،. بريدببكار در مشاوره با مادر پرسيده سبراي شروع گفتگو ال بازؤيكي دو

ها هم براي از كارت. هاي مشاوره بهره بگيريد از هر يك از مهارت،به صحبت كردن مادر راي تشويق كردنب. مطرح كنيد

ب. مشاوره با مادر استفاه كنيد ويمناسب انتخاب روشه منظوربراي كمك به مادر ، از جدول نيز تغذيه با توجه به شرايط

. استفاده كنيد

و ساس راحتي مي كنيد از كارتاگر اح اي روش تغذيه انجامنحوه در مورد مادر در خانهبرگه هاي راهنماي هاي مربوطه

بدون براي خالصه كردن اطالعات هاي خود از مهارت. آنرا نخوانيدفوري وقتي از كارت استفاده مي كنيد. استفاده كنيد منتخب

. نيدك، استفاده اينكه حالت دستوري داشته باشد 

 ها استفاده از كدام مهارت كنيد كه مشاور مشاهده. استفاده كنيد هاي مشاوره چك ليست مهارتوقتي كه ناظر هستيد از

و كدام مي مييك را به كار نمي گيرد كند با مشاهدات خود را در ليست. كندو يا از كداميك غلط استفاده مداد عالمت تان

بهر مشاو، پس از ايفاي نقش.بگذاريد و آنچه را كه بايد بهتر انجام دهد را بخاطر آنچه كه درست انجام داده است تشويق كرده

. او توصيه كنيد
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28جلسه

 اهميت تغذيه تكميلي

 قدمهم

تا6سن. قرار داديم توجهرا مورد ماهگي6 پايانتا از بدو تولد تا اينجا، و نيز سالگي2ماهگي كودك از اهميت تكامل در رشد

و شما در اين دوره زماني نقش مهمي در كمك به خانواده ها داريد  .خاصي برخوردار است

، براي در طول به چند جلسه آينده .كته كليدي اشاره مي كنيمن10بحث با گيرندگان خدمت در مورد تغذيه تكميلي

:حفظ تداوم تغذيه با شير مادر

تا"تغذيه انحصاري با شيرمادر"تغذيه با شيرمادر به تنهايي .ماه اول تولد ادامه يابد6 پايان، بايد

از6-12از  آن را يك سوم حداقل، ماهگي12-24و از نيمي از نيازهاي تغذيه اي شيرخوار ماهگي تغذيه با شيرمادر بيش

، تغذيه با شيرمادربر نياز عالوه.تامين مي كند و همچنان هاي تغذيه اي كودك را در مقابل بسياري از بيماري ها مصون كرده

و ارتباط تنگاتنگ كودك  مي،كمك مي كنداو را كه به تكامل رواني با مادر تماس .نمايدتامين

:اهداف

:شركت كنندگان خواهند توانست جلسه اين اتمامپس از

.تغذيه با شيرمادر را توضيح دهند تداوم اهميت•

.تكميلي را تعريف كنند تغذيه•

در•  در نظر گرفته مطلوبان سن شيرخوارتوضيح دهند كه چرا براي شروع تغذيه تكميلي

.مي شود

.به پيام هاي كليدي اين بخش اشاره كنند•

را جاريفعاليت هاي• .بيان كنند تغذيه تكميليدرمورد خود
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و تشويق نمايند، دارند كودك شان با شيرمادر به تغذيهكه تصميم را مادراني مشاورين تغذيه مانند شما مي توانند شما.حمايت

را. در جامعه كمك كنيد خوببه حفظ روش هاي مي توانيد  ، ممكن است در اثر فعاالنه اگر نتوانيد تغذيه با شيرمادر حمايت كنيد

.اشتباه باعث عدم موفقيت آن گرديد

مييهر بار كه مادر ، سعي كنيد اعتماد به نفس را و كودكش را براي كارهاي درستي كه انجام. كنيد او را تقويت بينيد  او

.دهيد مناسبي ارائهو پيشنهاد هاي بدهيددر اختيار او قرار مربوط اطالعات. داده اند تشويق كنيد

 تعريف تغذيه تكميلي

. شيرمادرعالوه بر تغذيه با غذاهاي ديگر: تغذيه تكميلي عبارت است از

ا"اصطالحا به اين غذاها .طالق مي شودغذاهاي كمكي

و مايعات اضافي ، از آنجا كه غذاها و يا آنرا تكميل مي كنند و به تغذيه با شيرمادر اضافه مي شوند ، به تنهايي كافي نيستند

و مقدار آنها نيز براي كمك به رشد كودك كافي باشدد، باي ذاهاي تكميليغ.ناميده مي شوند كمكيغذاهاي .مغذي باشند

بهدكو، تغذيه تكميليطي دوره با خانواده عادت مي كنديهاغذاخوردنك به تدريج شيرمادر همچنان بعنوان، اگرچه تغذيه

ح مواد مغذيتامين مهم منبع  .سالگي ادامه مي يابد2ي حداقل تا فاظتو عوامل

 سن مناسب براي شروع تغذيه تكميلي

و فعال بدن ما، غذا را براي تامين انرژي مصرف مي كند تا زنده بماند، رشد كند، با عفونت ها مقابله كند، حركت داشته باشد

و گرماي خوبي. غذا براي بدن، مانند چوب براي آتش است. باشد اگر چوب خوب بحد كافي نداشته باشيم، آتش، نمي تواند انرژي

، اگر كودك.ايجاد كند  نكان خردسال به همين ترتيب و كافي دريافت و فعاليت نخواهنغذاي خوب دنند، انرژي الزم براي رشد

.شتدا

:پيام كليدي يك

و تكاملكه كندسال يا بيشتر كمكمي2تغذيه با شيرمادر به مدت  شده برخوردار مطلوب كودك از رشد

و سالم .باشدو قوي
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:انرژي)يا كمبود( خالء

و مقدار تامين شده از طريق شيرمادر  انرژي مورد نياز بر حسب سن

ستون ها به تدريج بلند تر مي شوند.اوستسن بر حسب كودك مورد نياز انرژيكل ميزان هر ستون بيانگر در اين نمودار،

ترتر كه نشان مي دهد هر چه كودك بزرگ .ميزان انرژي مورد نيازش نيز افزايش مي يابد،و فعال تر مي شود، درشت

.قسمت تيره نشان مي دهد كه چه مقدار از اين انرژي توسط شير مادر تامين مي شود

وجود) كمبودي(، خالءانرژي كه توسط شير مادر تامين مي شودمقدارو كودك ماهگي به بعد بين كل انرژي مورد نياز6از

چهو دارد .اين فاصله نيز افزايش مي يابد،كودك بزرگتر مي شودسن هر

.است غذاهاي كمكي شروع براي ماهگي زمان مناسبي6پايانن،اكودكبنابراين، براي اغلب

ككه كودك ماهگي كمك مي كند6تغذيه تكميلي از پايان و ند خوب رشد .باشد سير، فعال

،6در پايان كودكان و پوره اي بخورند چرا كه اين غذاها بيشتر از غذاهاي آبكي و غذاهاي نرم  ماهگي بايد بياموزند حريره غليظ

. را پر مي كنند مورد نياز آنان انرژي خالء

و غذاهاي نرم وپوره اي به داليل زير راحت تر است چون كودكان، ماهگي6در پايان : تغذيه كودكان با حريره غليظ

:پيام كليدي دو

.رشد كند خوبيبه ماهگي كمك مي كند كودك6شروع تغذيه تكميلي به همراه تغذيه با شيرمادر بعد از پايان
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.براي رسيدن به غذا تمايل نشان مي دهند،خوردن هستندغذا اطرافيان در حال وقتي-

.شان بگذارند دوست دارند اشياء را در دهان-

.را براي جابجا كردن غذا در دهان بهتر مي توانند كنترل كنند شان زبان-

آن- .پايين براي جويدن مي كندو ها شروع به حركات باال فك

، دستگاه گوارش كودك به اندازه اي تكامل يافته است كه بتواند بعضي غذاها را هضم كند .به عالوه در اين سن

از كثرا ، با مادر مشاوره كنيد كه چگونه كودكش6اگر كودك زير. ماهگي نيازي به تغذيه تكميلي ندارند6كودكان قبل ماه است

.طوري كه كودك شير مورد نيازش را به حد كافي دريافت كند،را منحصرا با شيرمادر تغذيه كند

تك نمي كند شيرمادر دريافت كودك اگر ، تغذيه با شير جايگزين را تا پايان، بجاي اينكه تغذيه ميلي را زودتر از موعد شروع كنيد

.دهيدبادامهگيماه6

)ماه6قبل از(خطرات شروع زودرس غذاهاي كمكي

از( غذاهاي كمكيسشروع زودر :ممكن است) ماه6قبل

و در تامين نيازهاي تغذيه اي كودك• .مشكالتي ايجاد كند جاي تغذيه با شيرمادر را گرفته

و رقيق براي كودكان راحت تر است، اگر از آنها استفاده شود منجر به رژيم• و سوپ آبكي از آنجا كه خوردن حريره

.مغذي خواهد شد مواد غذايي حاوي مقادير اندك 

، احتمال ابتال به بيماري ها افزايش مي يابد عوامل حفاظتيبه دليل دريافت كمتر• .شيرمادر

و سهل الهضم نيستند احتمال ابتال به اسهال نيز افزايشهب• دليل اينكه غذاهاي تكميلي به اندازه شيرمادر پاكيزه نبوده

.مي يابد 

و جذب پروتئين• خس از آنجا كه كودك هنوز توانائي هضم و سينه غير انساني را به خوبي ندارد احتمال ايجاد خس

.بد ساير حالت هاي آلرژيك افزايش مي يا

.اگر تغذيه با شيرمادر به دفعات كمتري صورت گيرد خطر حاملگي مادر افزايش مي يابد•
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خطرات شروع ديررس غذاهاي كمكي

با مقرر ديرتر از موعد غذاهاي كمكيشروعاتخطر : زيرا.اتي همراه است خطرنيز

.رشدش را دريافت نخواهد كرددر حال تامين نيازهاي مورد نياز براي كوك غذاهاي اضافي•

و تكامل كودك آهسته تر مي شود• .رشد

. را دريافت نكندآهن كم خوني فقر اختالالتي مثلوسوء تغذيه الزم براي پيشگيري از مواد مغذي كودك ممكن است•

. ندارند كمكينيازي به غذاهايگيماه6كودكان قبل از پايان كثرا

.دريافت كنند غذاهاي كمكي بايد كامل ماه6اما تمام كودكان بعد از
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ارزيابي عملكرد شما–الف28تمرين
با تمام؟ مي شودانجام اقدام آيا اين

 كودكان

با بعضي از

 كودكان

انجام

 نشده

 ضيحاتتو

 توزين كودك

 اندازه گيري قد كودك

 نمودار رشد كودك مشاهده

 بحث در مورد نحوه تغذيه كودك

ثبت موارد تغذيه اي بحث شده روي

 كارت نمودار رشد كودك 

و نمايش طرز تهيه غذاي كودك خردسال

 روش هاي خوراندن آن به كودك

و بازديد از منزل براي ارزيابي غذاها

 روش هاي تغذيه كودك

هاساير  فعاليت

:مكررترين فعاليت هايي كه در مركز بهداشتي درماني شما انجام مي شود•

......................................................................................................................................................................................................................... 

: درماني شما انجام مي شود فعاليت هايي كه در مركز بهداشتيكمترين•

......................................................................................................................................................................................................................... 
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:خالصه

، سالمت كلي او را تحت تاثير قرار مي دهد و تكامل سالمت.وضعيت تغذيه كودك بربلكه توانائي استنه تنها شامل رشد  غلبه

آنها بيماري كه يعني.را نيز دربر مي گيردو بهبودي از براي تمام كاركنانانوضعيت تغذيه اي كودكبدان معني است

تماهميت دارد درماني بهداشتي و ارتقاء روشدباي كاركنانامو .تالش نمايندتغذيه خوب هاي براي ترويج

سپري سالم در ارتقاء كودكان را طوالني راهي،كه به تغذيه كودكان اهميت بدهندمحيطي ايجاد درماني، مراكز بهداشتيدر

.خواهد كرد 
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29جلسه

 غذاهايي كه كمبود انرژي را جبران مي كنند

:اهداف

:توانستشركت كنندگان خواهند جلسه بعداز اتمام اين

.نام ببرندرا كمبود انرژي جبرانبه موجود براي كمك غذاهاي محلي•

را به مصرف داليل توصيه• .شرح دهند غذاهاي غليظ

.روش هاي غني سازي غذاها را توضيح دهند•

.را بازگو كنندجلسه كليدي اين پيام هاي•

 غذاهايي كه كمبود انرژي را جبران مي كنند

بطور كلي مردم.وجود دارد يك غذاي اصلي يا عمدههر جامعه اي حداقلدر بهر حال.مي كنند توليدهمه غذاها مقداري انرژي

و  ي اصلي استفاده مي كنند  ين غذاهاي اصليااما.مورد نياز خود را از آن تامين مي كنند انرژياكثر مقدار زيادي ازاين غذاها

و غذاهاي اصلي.مواد مغذي را تامين كنند بلكه بخشي از آن ها را تامين مي نمايند به تنهايي نمي توانند همه نياز بدن به پروتئين

ديد باي تاگهمراه با مكودك بتواند به مقدار كافير غذاها مصرف شوند .د نمايدريافتش را غذي مورد نيازمواد

پسشما بدانيد غذاهاي اصلي كه مردم در منطقه كه اين نكته مهم است ؟ آن مصرف مي كنند چيست به از اهآنشما مي توانيد

.شان استفاده كنند كمك كنيد كه از اين غذاها براي تغذيه كودكان

به.دارد ميلي ليتر 200گنجايش، در هر وعده،ماهگي8در كودك معده.معده كودك خردسال كوچك است غذاهاي رقيق وآبكي

ك .ندنسرعت اين حجم را پر مي

 كمبود انرژيبه جبران غذاهاي غليظ. بر حسب قوام يا غلظت غذاها بسيار متفاوت است تامين انرژي مورد نياز كودكان خردسال

.كمك مي كنند
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:3پيام كليدي

كه قدرآنغذاهايي كه ، قاشقاز غليظ هستند .انرژي بيشتري به كودك مي رسانند نمي ريزند

 خيلي رقيق غلظت درست

ي كودكهاغذاهاي غني سازيراه

و مواد مغذي غني شوند غذاها مي توانند از راه :هاي زير از نظر انرژي

يا•  ): قوت غالب( غذاهاي اصليساير براي حريره
آب• .غذا رقيق وآبكي نباشد بطوري كه غليظ تهيه كنيد حريره يا پوره، با مقدار كمي

تآرد.دانه غالت را قبل از آسياب كردن برشته كنيد• هيه برشته شده خيلي غليظ نمي شود به همين دليل براي

.آب نياز دارد تري حريره به مقدار كم

:خوراك،براي تهيه سوپ•

،جامد غذا مثل تكه هاي- ، حبوبات همه اين. مخلوط كنيد سوپ اصلي را له كرده با غذايها سبزي گوشت

ورا پختهمواد  با،سپس به جاي قسمت آبكي سوپ. درست شودله كنيد تا يك پوره غليظ كوبيده كودك را

.آن تغذيه كنيد

،براي غني سازي• پرغذا،سوپ يا خورش حريره يا هاي هابه مواد مغذيغني از نظر انرژي اين اضافه كنيدآن

:، اهميت دارداستخيلي آبكيكه يا مواد ديگرهاسبزي حبوبات،براي سوپ حاوي غني سازي بويژه 

.جايگزين كنيديا شير نارگيل مقداري يا همه آب غذا را با شير تازه يا خامه-

. اضافه كنيد خشكبعداز پختن يك قاشق پر پودر شير-

، قبل از پختن- باحبوبات يا آرد حبوبات، سبزيجات غذا يا غذايآرد را .مخلوط كنيد عمده اصلي

ياخمير- ها دانه ها ياخمير مانند مغز .مخلوط كنيدبا غذا شده را خمير دانه كنجد يا كره بادام زميني

يا- .اضافه كنيد گياهي روغنياكره يك قاشق مارگارين
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 چربي ها وروغن ها

چربي ها وروغن ها
ها- و روغن كه به ظرف روغن يا چربي نصف قاشق مربا خوريمثال مقدار كمي.منبع غني از انرژي هستند چربي ها

كم،غذاي كودك اضافه شود ي به غذاهانييا روغبچرغذاهاي اضافه نمودن.ي را فراهم مي كندزياديژانردر حجم

تر، حريره غليظ يا غذاهاي اصليكه باعث مي شود كودك ونرم تر شده .شود خوردن آن ها آسان

و- راياو استفاده مي شوند چربي ها براي سرخ كردن غذاها روغن ها . پخش مي كنندنان غذاهايي مثل رويآن ها

ود روغن ها وچربي ها باي . در نگهداري آن ها دقت شود چون مي توانند فاسد شوند تازه باشند

، ممكن است كودك قبل از خوردن همه غذا سير شود- اين بدان معني.اگر مقدار زيادي روغن به غذا اضافه شود

را كم دريافت مي كند چون در مجموع غذاي كمتري مواد مغذيكودك از روغن انرژي گرفته اما ساير است كه 

.مي خورد

كودكي كه روغن زياد يا غذاهاي سرخ شده.به روغن اضافي نياز ندارد"اكر يك كودك رشد خوبي دارد معموال-

.مي خورد اضافه وزن پيدا مي كند

و- و شكر و عسل نيز غني از انرژي هستند به. را افزايش دهند غذا انرژي مي توانند به مقدار كم به غذا اضافه شوند

.مواد مغذي مي باشند ساير هر حال اين غذاها فاقد

. نشوند، غذاهاي شيرين جايگزين غذاهاي ديگركودك مواظب باشند كه در رژيم غذاييدبايكودكان مراقبت كنندگان-

براي مثال در كود كان خردسال شيريني ها، بيسكويت هاي شيرين ونوشيدني هاي شيرين بجاي يك وعده غذا مصرف

.مي شوند

اين اسيدهاي. كودكان خردسال به اسيد هاي چرب ضروري براي رشد مغز، چشم ها وعروق خوني سالم نياز دارند-

)مراجعه كنيد2جلسهبه(.دنچرب ضروري در شير مادر وجود دار

از منبع خوب اسيد هاي چرب ضروري ماه كه شير مادر نمي خورند6براي كودكان بزرگ تراز- : عبارتند

غذاهاي با منابع حيواني نيز اسيدهاي چرب ضروري را تامين. روغن گياهيواي خمير شده كادو، مغزهاماهي ،آو

)30جلسه(.مي كند
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آردتهيهبرايجوانه زدهحبوباتياحريره تخمير شده
: حريره تخمير شده

:حريره تخمير شده به دو روش تهيه مي شود�

آبرات حبوبا ميود كننمخلوط مي قبل از پختن با تخمير قبل از پختنتا گذارند بماند يك شب يا بيشتر در آب

، و با آب پختهرا يا حبوبات شوند ميو حريره مي كنند بعضي اوقات مقداري از حريره تخمير.كنندسپس تخمير

آن فرآيند تخميردرعيسرتشده قبلي را براي  اي. اضافه مي كنندبه تهيه جوانه زدهه از حبوباتكحريره

.دنموريمي توان تخم را نيز مي شود

از� :فوايد استفاده از حريره تخمير شده عبارتند

ميي دارد، حريره معمولي غلظت كمتربه نسبت حريره تخمير شده- يا توان بنابراين حبوبات آرد حبوبات

اين بدان معني است كه يك فنجان پر حريره تخمير شده مقدار بيشتري.با همان مقدار آب استفاده كردي را بيشتر

و مواد مغذي نسبت به حريره  .ده داردساانرژي

را- و ممكن است كودكان طعم حريره ترش .بيشتر بخورند بيشتر ترجيح دهند

.حريره ترش بهتر است از جذب آهن وديگر مواد معدني-

را- ، بنابراين مي توان به مدت يك يا دوروز آن باكتري هاي بيماري زا به سختي در حريره ترش رشد مي كنند

.نگهداري كرد 

اما از تخمير كوتاه مدت كه در اينجا براي تهيه پوره مورد نظر. را تخمير مي كنند حبوباتبراي ساختن الكل نيز�

و مشكلي براي كودك ايجاد نمي كند ، الكل ساخته نمي شود . است

آرد غالت جوانه زده

رابعد. بزندسپس مي گذارند تا جوانهودهيآب خيساندررا يا دانه هاي حبوبات غالت� ك دانه ها از( نندخشك مي گاه

در.به آرد تبديل مي كنندو)طريق برشته كردن  رايج تر است منزل انجام دهد اما هر خانواده مي تواند اين كار را

.دنخربطور آماده مي را زده جوانه دانه هاي كه آرد

ودانه هاي مخلوط آرد� .در مغازه ها قابل دسترس باشد ممكن است آرد معمولي جوانه زده

و� اگر در منطقه شما خانواده ها از دانه هاي جوانه زده استفاده مي كنند به روش هاي زير مي توان حريره غليظ

نمي مغذي تر :ايند تهيه

بنابراين اين نوع آرد در حين پختن غليظ نمي شود.جوانه زده براي تهيه حريره استفاده كنيددانه هاي از آرد-

.فاده كرداست تري مي توان از آب كم

بعداز اضافهدباي"اين حريره مجددا.به حريره پخته شده غليظ كه خنك شده اضافه كنيدرا مقدار كمي آرد جوانه-

، اضافه نمودن آرد. نمودن آرد جوانه به مدت چند دقيقه بجوشد كودك آن را براي خوردنوتر حريره را نرمجوانه

.مي كند آسان تر

.به جذب بيشتر آهن كمك مي كندجوانه زدن همچنين-
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30 جلسه

و  را جبران مي كنندAويتامين غذاهايي كه كمبود آهن

:اهداف
: توانستشركت كنندگان خواهند جلسه بعداز اتمام اين

و ويتاميننغذاهاي محلي كه مي توان• كنراAد كمبود مواد مغذي مانند آهن .بشناسند،دنجبران

.اهميت غذاهاي با منبع حيواني را شرح دهند•

.اهميت حبوبات را شرح دهند•

.ي كمكي فرآيند شده را شرح دهندهااستفاده از غذا•

.مايعات مورد نياز كودكان خردسال را شرح دهند•

.كنند ذكررا جلسه پيام هاي كليدي اين•

 كمبود آهن

وو رشد،كودكان خردسال براي خون سازي.آن بايد جبران شود، آهن است كمبود يكي از مواد مغذي كه همچنين مقابله تكامل

.به آهن نياز دارند با عفونت ها 

و مقدار فراهم شده  مقدار آهن جذب شده مورد نياز
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يك. قسمت باالي هر ستون مقدار آهن جذب شده مورد نياز كودك در روز را نشان مي دهد فوق، در نمودار آهن مورد نياز

. ماه تامين مي شود6به مدت متولد شده، با ذخيره آهن خوبكه) فول ترم( نوزاد رسيده

كه تغذيه با شير مادر ادامه تمام مدتيدر، مقدار آهن فراهم شده از طريق شيرمادر را فوق مناطق سياه قاعده ستون هاي نمودار

..نشان مي دهد، دارد

دررشد كودكان خرد بيشتراز زماني است كه خردساالن به همين دليل آهن مورد نياز.سال اول سريع تر از سال دوم است سال

. تر مي شودگكودك بزر

، بنابراين بعد بيشترذخاير آهن در واي اين زمان فاصلهاز شش ماهه اول استفاده مي شود  مقدار بين آهن مورد نياز كودك

)در نمودار فوق مناطق سفيد.(ي پر شودغذاهاي كمك توسطداين فاصله باي.كند ديده مي شودميي كه از شير مادر دريافتآهن

و حاوي غذاهايي كه آهن دارند"معموال.روي مي باشد،تداوم سالمتي كمك مي كند يكي ديگراز موادمغذي كه به رشد كودكان

كهبفرض را بر اين اگر. روي هم هستند  مي خورند، پس روي را نيز از همين غذاها غني از آهني غذاها كودكان گذاريم

.دريافت مي كنند

ب :عبارتند از در اين مبحث عنوان كاركنان بهداشتيه اهداف شما

.ديبشناسرا كه منبع غني از آهن هستندو فرآورده هاي غذايي موجود غذاهاي محلي-

.ان را با غذاهايي كه غني از آهن هستند تغذيه كنندشد تا كودكانيكنبه خانواده ها كمك-

 حيواني منابع غذايي اهميت

و م غذاهاي حيواني مانند گوشت ،و همچنيندل جگر،ثلامعا ءواحشاء ، شير و ماست موادازبسياري تخم مرغ منابع غني پنير

. هستندمغذي 

و،حيوانات گوشت وامعاء واحشاء وماهي پرندگان جگر نه تنها منبع خوب آهن مي باشد بلكه.روي هستند بهترين منبع آهن

.آ نيز هست حاوي ويتامين 

اين مسئله بخصوص در كودكاني كه با شير مادر تغذيه.خورده شونداغلب اوقات روزانه يا در حد امكاندغذاهاي حيواني باي

.نمي شوند اهميت دارد 

و و مواد مغذي ديگرتخ غذاهاي حيواني مانند شير م مرغ براي كودكان خوب هستند چون داراي مقدار زيادي پروتئين

و اما.مي باشند و ماست منبع خوب آهن نيستند شير .فرآورده هاي شيري مانند پنير

آيا شير چربي ويكامل همه غذاهايي كه با شير بنابراين مي باشد خامه حاوي ويتامين آ درست مي شوند منبع خوب تامين

.هستند 

و شيرشامل( غذاهاي ساخته شده از شير ، چربي گرفته شده ماهي خشك همه غذاهاي حاوي استخوان مانندو)پودر شير كامل

ها شده خرد شده منابع خوب كلسيم هستند كه به رشد استخوان ها  كو تقويت آن .ندنكمك مي

و منابعزرده تخم مرغ از ديگر آاز غني مواد مغذي است .مي باشد ويتامين

مواد غذايي غني سازي.مشكل استحيواني متنوع حاوي غذاهاي بدون داشتن يك رژيم غذايي تامين تمام آهن مورد نياز كودكان
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، يا مانند آرد غني شده كهغذاهاي ماكاروني ،غالت ككنيازهاي مواد مغذي تامين به غني شده اند فوري .ندنودكان كمك مي

و يا كودكاني كه بويژه نياز بااليي به آهن دارند، دريافت نكنندبه قدر كافي از طريق غذارا عضي كودكان در صورتي كه آهنب

.ممكن است نياز به مكمل آهن داشته باشند

پيام كليدي چهارم

ب حيواني بويژه براي كودكان غذاييبعامن باخوبي رشد كنند،ه مفيد هستند تا آنان و .نشاط باشند قوي

 اهميت حبوبات ،مغزها ودانه ها

.آهن هستند خوب حبوبات همچنين منبع.حبوبات مانند لوبيا، نخود وعدس به اندازه مغزها ودانه ها منبع خوب پروتئين هستند

پيام كليدي پنجم

، مغزها ، عدس ها نخود، لوبيا .هستند براي كودكان مفيد ودانه

واين براي تهيهيهاي راه آن غذاها وجود دارد كه خوردن ميها هضم :از جمله.كند را براي كود كان راحت تر

.آب آن را دور بريزيدو حبوبات را قبل از پختن خيس كنيد•

.و سائيدن آن ها بهم، قبل از پختن جدا كنيدرا با خيس كردن آن ها پوست•

.پوست هاي ضخيم را جدا كنيدو ردهك)غربال(صاف حبوبات را بجوشانيد سپس•

و خرد، مغزها ودانه ها را برشته كنيد يا بو بدهيد• .خمير درست كنيد كنيد

.يا عدس را به سوپ يا خوراك اضافه كنيد لوبيا•

.حبوبات پخته را خوب له كنيد•

د مي تواند راهدر يك وعدهي متنوعيغذامواد خوردن مخلوطي از غالت براي مثال. ستيابي بدن به مواد مغذي را ارتقاء دهدهاي

ولمث( با حبوبات باخوراكلمث(مرغ به حبوبات اضافه كردن فرآورده هاي شيري يا تخميا،)لوبيا برنج .مفيد است) شير ذرت
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 جذب آهن

به وجود آهن در بهر حال.به اندازه حبوبات منبع آهن هستند رنگ تيره هاي سبز برگ بهدتنهايي كافي نيست بلكه آهن بايغذا

.براي كودكان قابل جذب باشد شكلي در غذا وجود داشته باشد كه

جذب آهن

:دارد به عوامل زير آهني كه كودك از غذا جذب مي كند بستگي قدارم

 ميزان آهن موجود در غذا•
ها(نوع آهن• .)وتخم مرغ جذب مي شود آهن گوشت وماهي بهتر از آهن سبزي

)بعضي جذب آهن را افزايش وبعضي ديگر كاهش مي دهند( خوراكهمان در موجود مواد غذايي ساير نواعا•

)آهن بيشتري جذب مي شوددر اين صورت(اگر كودك كم خوني داشته باشد•

ج،در يك خوراكهم زمان صرف اين غذاهام ن و ياهيگم مرغ، غذاهايتخاز ذب آهنميزا مانند غالت ،حبوبات ،مغزها

ميرا سبزي ها : دهد افزايش

،Cغذاهاي غني از ويتامين• ، مانند گوجه فرنگي آگوآوا ،انبه بروكلي ،، ، ليموو ناناس  مركبات ساير پاپايا، پرتقال
•،  وديگر غذاهاي دريايي، ماهي پرندگان مقدار كمي گوشت يا امعاء واحشاء حيوانات

:مي يابد كاهش جذب آهن از طرق زير

 نوشيدن چاي وقهوه•
 فيبر باال مانند سبوس حاوي ذاهايغ•
 غذاهاي غني از كلسيم•

آ را  جبران مي كنند غذاهايي كه كمبود ويتامين

م آ مي باشد يكي ديگر از وواد مغذي مهم ويتامين و كه براي سالمت چشم ها بدن در برابر به مقاومت پوست مورد نياز است

.كمك مي كندها عفونت
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آ-نمودار  كمبود ويتامين

، نموداردر آيبااليخط فوق آ.نشان مي دهد را در سنين مختلف كودكمورد نياز روزانه هر ستون ميزان ويتامين ويتامين

وس،موجود در شيرمادر آ مورد نياز كودبخش كه شير مادرك يعي از ويتامين آش رژيم غذايي مادرخواري كمبود ويتامين

آ. شته باشد را تامين مي كندندا و كودك خردسال همان طور كه در تصوير مي بينيد بين ميزان مورد نياز ويتامين در حال رشد

آ دريافتي او فاصله اي بوجود مي آيد كه الزم است اين خالء .شود از طريق غذاهاي تكميلي جبران ميزان ويتامين

كنغذاهاي خوبي كه مي توان ها، تيره برگ هاي سبز،ندند اين كمبود را جبران .زرد رنگ هستندو ميوه هاي سبزي

آ كه از قبال نيز ذكر كرديم، ديگر منابع ويتامين :عبارتند

و احشاء حيوانات• )جگر(غذاهاي تهيه شده از اندام وامعاء

و فرآورده هاي شيري مانند كره• ، پنير وماست شير

 رده تخم مرغز•

،م• و ارگارين آ غني شده غذاهاي ساير پودر شير خشك  با ويتامين

آ مي باشد .روغن پالم قرمز سفيد نشده همچنين غني از ويتامين

هر.مي تواند در بدن كودك براي چند ماه ذخيره شود اين ويتامين آ پس خانواده ها را براي مصرف غذاهاي غني از ويتامين

، ترجيحا بطور روزانه تشويق كنيد ها. زمان كه در دسترس هستند و ميوه بهي متنوع وجود انواع سبزي ها در رژيم غذايي
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.كودك كمك مي كندبسياري از مواد مغذي مورد نياز تامين

كه درماني كاركنان بهداشتي و قابل دسترس محصوالتاز الزم است  اين ركنانكااگر.آگاهي داشته باشند،در منطقه موجود

.كنند بحثخانوادههربا براي كودكان مي توانند در مورد مفيد بودن يا نبودن اين محصوالت،باشندي را داشته آگاه

پيام كليدي ششم

بهو داشته سالميمي كند تا چشمان ميوه وسبزي هاي زرد رنگ به كودك كمكو سبز تيره برگ هاي  كمتر

.مبتال شودبيماري هاي عفوني

غ آماده با قيمت پايين مانند آرد كمكيشورها غذاهايكدر بعضي از و در محل كودكان براي غني شدهالتغني شده با آهن

و"اين غذاها معموال. وجود دارد ها هستند مغذي مناسب .نمود آن ها آگاه وجوداز مي توانراو خانواده

غذاهاي كمكي غني شده
بامهم نكات، مي كنيد كودكان بحثغني شده با مراقبت كنندگان كمكيهنگامي كه در مورد غذاهاي مورد توجه قرار يد زير را

: هيدد

؟غذا يا اجزاء سازنده يات عمده محتو-  چيست

يا،جات مقداري سبزيحاوي ممكن است.يا آرد باشد غالتفرآورده هاي غذا ممكن است غذاي عمده يا منابع غذايي ميوه

.حيواني باشد

آ يا ويتامين هاي ديگر- ؟ غني شده آيا اين محصول با ريز مغذي ها مانند آهن ،ويتامين  است

و ه آهن من مفيد است بويژه اگر در رژيم غذايي مقدار اي اضافه شده به غذا ويتامين .ابع آهن وجود دارد كمي از

ا- ؟ فزايشآيا در اجزاء سازنده اين محصول شكر يا روغن براي  انرژي وجود دارد

ر ،يم غذايي كودك كم انرژي است،ژاگر و شكر به آن ها اضافه شده ي براي منبع انرژي مفيد استفاده از غذاهايي كه روغن

.كودك خواهد بود

وي روغن يا چرب، شكرحاوي غذاهايي كه .هستند را كم مصرف كنيد كمي از موادمغذي ديگر مقدارباال

شويآيا هزينه اين غذاها با غذاهاي مشابه- ؟،دنكه در منزل تهيه مي  مقايسه شده است

كه اگر غذاهاي آماده گران ، خريد آن ها سبب مي شود خانواده با كمبود بودجه مواجه شود در حالي  مي توان با پولهستند

.كمتر غذا را در منزل تهيه نمود

بهو وجود دارد كه نشان دهد اين محصول بايد قبل از شش ماهگيي ديگرشواهد بازاريابي يا محصول آيا برچسب- يا

؟ شود استفادعنوان جانشين شير مادر 

از شود چنين اگر.شير مادر تضعيف شوديابي يا مصرف شوند كه بازارطوريدنباي كمكيغذاهاي كد بين المللي"تخلف

هابازاريابي جانشين  وشونده و"بعديهاي قطعنامهي شير مادر و به شركت هاي توزيع كننده مربوطهدباي محسوب مي شود

ذي مسئولين .ربط گزارش شوددولتي
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 خردسال مايعات مورد نياز كودك

هنگامي كه اما.را از شير مادر دريافت مي كندشمورد نيازكودكي كه بطور انحصاري با شير مادر تغذيه مي شود همه مايعات

شواو غذاهاي ديگر به رژيم غذايي  كه.كودك به مايعات اضافي نياز دارد،داضافه مي با همچنين يك كودك زير شش ماه

.به آب اضافي نياز ندارد يگزين تغذيه مي شود،جا هايشير

كودك تب يا اسهال دارد به مايعات اضافيراگو هم چنينتشنه بنظر مي رسد كه به كودك عرضه كنيد زماني را مايعات ساير

.نياز دارد 

مايعات مورد نياز كودك خردسال

نااز. آب براي رفع تشنگي خوب است• ميينواع آب ميوه خالص استفاده زياد از آب ميوه باعث اسهال.دكرتوان استفادهز

و بممكن است اشتهاي مي شود .كم شودها غذا راي خوردنكودك

كنزيادي شكر دار نوشيدني هايي كه مقدار• ميي شكر اضافمقداربا كودك بدنوندند كودك را تشنه تر مي .شود مواجه

و به كدام است، در منطقه شما قابل دسترس بسته بندي شده اگر آب ميوه بررسي كنيد كه كدام آب ميوه خالص است

.ندبراي كودكان خردسال مناسب نيست) سودا(وشابه هاي گازدارن.ه است شكراضافه شد

ده• و.دنچاي وقهوه جذب آهن غذا را كاهش مي ، نبايد مصرف آن ها هم زمان با غذا باشد،دنشومي قهوه مصرف اگر چاي

و2بلكه بايد .غذا را استفاده كردها بعد از مصرف اين نوشيدني ساعت قبل

درگاهي• آن.خالل يك وعده غذايي تشنه است اوقات كودك و پس از نوشيدن مقدار كمي مايعات او را ارضاع خواهد كرد

.ردمقدار بيشتري غذا بخو ممكن است

يا• كمفقط،مي دهيدبه كودك اگر با غذا نوشيدني.شيرمادر شود تغذيه با نوشيدني نبايد جانشين غذا و بدهيديمقدار

بهادبعرا بيشترش ك.بدهيداوز غذا و بنابراين جايي براي غذا باقي نمي ماندننوشيدني ها معده كودك را پر مي .ند

و• ماهه6-24يك كودك.نياز دارنداي توصيه هاي ويژه بخاطر داشته باشيد كودكاني كه شير مادر نمي خورند به توجهات

مناطقي نياز دارد ودر فنجان آب در روز2-3به"تقريبا،كه شير مادر نمي خورد در منطقه اي كه آب وهواي معمولي دارد

، اما بايد چند.فنجان مي رسد4-6كه آب وهواي گرم دارند نياز كودك به  آب را مي توان به حريره يا خورش اضافه نمود

. باشدبرطرف شده او ئن شويد كه تشنگيد تا مطمبدهي به كودكآب تميز بار درروز 
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؟:الف30تمرين درون كاسه چيست

وراخوددر منطقهبراي خانواده هاقابل دسترسغذا هاي در سنكودك خردساليكبرايخوراكيكانتخاب كرده

:درست كنيد ....................

؟  پيام هاي كليدي كه شما براي غذاهاي منتخب مي توانيد بدهيد كدام است
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31 جلسه

ومقدار  دفعات تغذيه، تنوع

:اهداف

: توانستبعداز اتمام اين فصل شركت كنندگان خواهند

.را توضيح دهندي متنوعغذاها مصرف انواع هميتا•

.را توضيح دهند كمكييهاغذاتغذيه با دفعات•

.مقدار غذاهاي كمكي براي عرضه به كودك خردسال را بيان كنند•

. شرح دهند توصيه ها براي تغذيه كودك شير مصنوعي خوار را•

.د بيان كننرا جلسه پيام هاي كليدي اين•

ي متنوعيا غذايي استفاده از يك مخلوط اهميت  غذاها

واكثر تركودكان بزرگساالن غذدر هر وعده بزرگ مهم است كه كودكان همين ترتيب بسياربه. را مي خورندهامخلوطي از

.ي خوب را بخورند كمكمخلوطي از غذاهاي نيز خردسال 

دغذا كه شماوقتي ،ي معمول خانواده را باانش تر است كه كودك خردسال آسانها براي خانوادهر خانه تهيه مي كنيد  را

كنكيكمغذاهاي .دنخوب تغذيه

و هايكمبودجبران و ميزان دريافتي از طريق شير( انرژي آهن تر)خالء بين ميزان مورد نياز . ين مسئله باشدممكن است سخت

و حيواني براي كودكان غذاييبعامن درو اين غذاها بايد هر روز.هستندمهم از غذاهاي ويژه  اغلب اوقات صورت امكان يا

شوناگر غذاهاي غني شده با آهن دردسترس مي باش.دنخورده شو .دند براي جبران كمبود آهن استفاده

،ني غني شده با آهن درسترس نمي باشهااگر غذا ازد را ريزمغذي ها مكمل شما به عنوان يك كارمند بهداشتي بايد استفاده

و و توصيه كنيد .ديگر را به اندازه كافي دريافت مي كند ريز مغذي هاي مطمئن شويد كه كودك آهن
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، خانواده ها مي توانندتر غذاهاي پرانرژيبراي دادن  بين استتر كه تهيه آن ها راحتراي اضافيهاغذامقداري به كودك

بر.به كودك بدهند اصليوعده هاي آنووعده هاي اصلي هستند اين غذاهاي اضافي عالوه اين غذاهاي.دنشوها نبايد جايگزين

شوميان اضافي اغلب ،دميان وعده ها نباياما.ند وعده ناميده مي چيپس يا ساير غذاهاي فرآيند شده غذاهايي مانند شيريني ها

.باشند كه ممكن است از اين ها هم به عنوان ميان وعده نام برده شود اما مناسب نيستند 

را، ميان وعده هاي خوب و مواد مغذي كن فراهمانرژي و ديگر فرآورده هاي شير،.دنمي باها نان يا بيسكويت ماست

، ، خمير كره ،مارگارين ، ميوه ،كيك حبوبات ،سيب زميني پخته مغزها يا عسل .همه ميان وعده هاي خوب هستند شده

كهپيشنهاد ها هاي سبز برگخانواده ها سعي كنند هر روز كنيد وو سبزي هاي تيره يا ميوه را حيواني غذاييبعامن زردرنگ

. به غذاي اصلي اضافه كنند

ي كمك غذاهاي دفعات تغذيه با

پيام كليدي هفتم

: نياز دارد اگر گرسنه استميان وعده1-2بعالوه در روز غذا وعده2-4به رشد درحالدككو

.ي از غذا ها را به او بدهيدانواع

 نمي خورد شير مادري كه كودكتغذيه براي توصيه ها

نمي خوردشير مادري كهتوصيه هاي تغذيه اي براي كودك

رانتغذيه مادري كه با شير كودك : دريافت كندمي شود، بايد مواد زير

و2-3( آب اضافي هر روز• و هواي معتدل و هواي گرم4-6فنجان در آب )فنجان در آب

، ماهي ،آووكادو ؛روغن منابع غذايي(اي چرب ضروريهاسيد• )خميري ازمغزهاي،نباتحيواني

هامنابع غذايي(آهن كافي• ، غذاهاي غني شده يا مكمل )حيواني

)فنجان در روز1-2(شير•

)وعده در روز1-2(اضافي وعده هاي•
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 كمكي كه بايد به كودك عرضه شوديهامقدار غذا

و،تكميلي را شروع مي كنديهاغذاوقتي كه كودك خوردن كودك.عادت كندي جديدهاتركيب غذا نياز به زمان دارد تا به طعم

را.نياز دارد تا مهارت خوردن را بياموزد كه خانواده ها را تشويق كنيد .بار در روز شروع كنند2كوچك قاشق2-3با غذا

كمكي براي عرضه به كودكيهامقدار غذا

 تعداد دفعات) textureيا تركيب(شكل سن

كه يك كودكيمقدار غذاي

متوسط معموال در هر وعده 

)1(مي خورد

و غذاهاي خوب له شده شروعماه8-6 با پوره غليظ

.كنيد

با غذاهاي خانواده كه خوب له شده ادامه

.بدهيد

بار در روز بعالوه3-2

.تغذيه مكرر با شيرمادر 

1-2كودك بسته به اشتهاي

ميان وعده مي توان به وي

 عرضه نمود

در2-3با قاشق غذاخوري پر

.هر وعده شروع كنيد

بتدريج تا نصف يك فنجان

.ميلي ليتري افزايش دهيد 250

و غذاهايي كهماه11-9 ، غذاهاي خرد شده يا پوره شده

 كودك مي تواند با دست بردارد

با4-3 وعده بعالوه تغذيه

.شيرمادر 

1-2بسته به اشتهاي كودك

ميان وعده مي توان به وي

.عرضه نمود

 250نصف يك فنجان يا كاسه

 ميلي ليتري

و له شدهماه23-12 وعده بعالوه تغذيه3-4 غذاهاي خانواده بصورت خرد شده

.باشيرمادر

1-2بسته به اشتهاي كودك

ميان وعده مي توان به كودك

عرضه نمود

فنجان يا سه چهارم تا يك

 ميلي ليتري 250كاسه 

و1-2: اگر كودك با شيرمادر تغذيه نمي شود، موارد فوق بعالوه او1-2فنجان شير هر روز وعده غذاي اضافه هر روز به

.بدهيد
.ري در هر گرم فرض شده استلوكالكي1تا8/0در اين مقادير،تراكم انرژي غذاها.كاسه محلي نشان دهيد/ مقادير ذكر شده را با يك فنجان-)1(

، مقدار غذاگكه كودك بزرهمان طور• هر اندازه كه كودك.د دهيافزايش كنيد،كه به او عرضه مي را يي تر مي شود

.به خوردن كنيد تشويقو او را فعاالنه مي تواند غذا بخورد به او بدهيد

كهمق كيلو1تا/.8 حدود انرژي غذا)تراكم(دانسيتهوقتي توصيه مي شود كه در جدول فوق پيشنهاد شده اديري

.غذا باشد گرمهركالري در 

را تراكمتوصيه مي شود كه مادر،كيلو كالري در يك گرم باشد/.6"انرژي غذا تقريبا يا تراكم اگردانسيته هردر انرژي
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دها غذايي مقدار غذا را در هر وعدهياو افزايش دهد)صخاافزودن غذاهايبا(وعده غذايي :براي مثال.د فزايش

ده به دو سومماهه بتدريج6-8براي كودك• .ديفنجان افزايش

.فنجان بدهيد سه چهارم4ماهه9-11براي كودك•

.ماهه يك فنجان پر بدهيد12-23براي كودك•

درانرژي براي پي بردن به ميزان و مورد استفاده در منطقه خود تالش كمكيغذاهاي موجود با كنيد جدول فوق را

.دهيد اطالعات كسب شده تطبيق 

و پاسخگويي به عالئم اصول كننده كودك مشاوره كنيد تا كودك را با رعايت مراقبتيا با مادر گرسنگي حساس بودن

غذ راهنماي عالئم بايد اين تشخيص.تغذيه كندو سيري  به او نيازو هر وعدهدر نياز كودكاي مورد تعيين مقدار

.باشدهاميان وعده 

پيام كليدي هشتم

.غذا است مقدار رشد نيازمند افزايش كودك درحال



١٩٢ 

مقدار غذا براي عرضه به كودك-الف31تمرين

مقدارتعداد دفعاتسن كودك
و6 روزه2ماه

ماهه22

ماهه8

 ماهه 12

ماهه7

ماهه15

ماهه9

 ماهه 13
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ماهه21

 ماهه3
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32جلسه

وتمرين هاي  دوم بخش–مادردرايجاد اعتماد به نفس حمايت

:دچگونه تمرين را انجام دهي

. تصورات اشتباهي هستند كه ممكن است مادر داشته باشد1-2هاي مثال

و ديگري: استذكر شده پاسخ3كنار هر تصور اشتباه، بدون مخالفت پذيرش عقيده مادر يكي نظر موافق، يكي مخالف

آن يا موافقت .با

 يا پذيرشت، مخالفت موافق: كنار هر پاسخ بنويسيد

:مثال

: مي گويد،استمنحني ميانه ماهه اي كه وزنش روي19مادر كودك

. چون نگران چاق شدن فرزندم در بزرگسالي هستم، شيردادن به او را قطع مي كنم

: پاسخ ها

؟"  .......پذيرش........" شما نگران شير دادن به فرزندتان هستيد

 .........مخالفت........".كودك حداقل تا دو سال خيلي اهميت داردبه شير دادن مقداري"

شد"  ........موافقت.....".درست است، كودكان چاق به بزرگساالن چاق تبديل خواهند

:1-2تمرين
: ماهه اي اظهار مي كند7مادر كودك-1

.فرزندم هر غذايي را كه به او مي دهم نمي خورد"

م را هرچه زودتر خودبا شيراو نابراين ناچار هستم تغذيهب

و غذا بخورد ".قطع كنم تا گرسنه شود

:پاسخ ها

 .....................". بله اغلب غذاها مي توانند اسهال را بدتر كنند"

؟ بله"  ...................."، در حال حاضر شما نگران غذا دادن به فرزندتان هستيد

و وزن گيري كودك كمك مي كنند"  ......................".شما نبايد غذاي كودك را حاال قطع كنيد–اما غذاهاي جامد به رشد

.مي كندفكرپذيرش آنچه مادر–الف32تمرين
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:دچگونه تمرين را انجام دهي

. تصورات اشتباهي هستند كه ممكن است مادر داشته باشد3-4 هاي مثال

.ي را مبني بر پذيرش گفته مادر بدون موافقت يا مخالفت با او بنويسيد هر تصور اشتباه، پاسخكنار

:3-4مثال هاي

و رشد بهتري دارد-3 او. بچه همسايه ما بيشتر از كودك من غذا مي خورد  دهم؟نمي من غذاي كافي به

 : ..............................................................................................................پاسخ شما مبني بر پذيرش گفته مادر

.غذاي خانواده به كودك يك ساله ام نگران هستم مي ترسم خفه شودمن براي دادن-4

 : ..............................................................................................................پاسخ شما مبني بر پذيرش گفته مادر

:دچگونه تمرين را انجام دهي

ب پس از داستان هاي و .، سه پاسخ ذكر شده است) بشرح زير( الف

.بزنيد�سخي كه بيانگر پذيرش احساس مادر است را تيكپا

:مثال

. مادر پسر بچه اي مي گويد كه او در طول دو ماه گذشته خيلي وزن گيري نداشته است

. وقتي اين موضوع را بيان مي كند، چشمانش پر از اشك مي شود

، احساس را پاسخي . بزنيد�را پذيرفته ايد اين مادركه نشان مي دهد

ب-الف . زودي وزن مي گيرده نگران نباش، مطمئن هستم

 مي خواهي راجع به اين كه چه غذاهائي به او بدهي صحبت كنيم؟-ب

 اينطور نيست؟. شما واقعاً نگران اين موضوع هستيد-ج�

:پاسخ دهيد
-داستان الف

. او نگران است. فرزندش از خوردن سبزيجات امتناع مي ورزد. گريه مي كند........

. نمي خورند جات خيلي از بچه ها سبزي. گريه نكنيد-الف

.مي كنداحساسپذيرش آنچه مادر–ب32 تمرين
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ا-ب ، اين موضوع واقعاً شما را نگران كرده .ستمي دانم

،-ج . ردن سبزيجات براي او اهميت داردخوبه خاطر دريافت ويتامين هاي مورد نياز

ب - داستان

را. گريه مي كند مادر ظاهر شده كه شبيه او روي باسن بثوراتي شروع كرده، براي كودكش از وقتي كه تغذيه تكميلي

. جوش هاي ناشي از كهنه مي باشد

جد- گريه نكنيد-الف .ي نيستمسئله

. خيلي از بچه ها، جوش مي زنند ما مي توانيم آنها را خوب كنيم-ب

ها-ج  طور نيست؟ هستيد، اين شما واقعاً نگران اين جوش

:دتمرين را انجام دهي چگونه

د و ج و تحسين بشرح زير براي داستان هاي و كودك كارهاي درست پاسخي را كه بيانگر تأييد .، بنويسيدد باشمادر

:مثال

:)كافي است پاسخيك(

اش9كودك با مادري وماهه مادر نگران است كه كودكش خوب غذا. به اوستنوشابه در حال دادن مراجعه كرده

و يك ميان وعده مي دهد. دارددر حال حاضر كودك رشد خوبي. نمي خورد .مادر به او سه وعده غذا

: پاسخ ها

كه" و يك ميان وعده مي دهيدوعد3به فرزندتان هر روز خيلي خوب است ".ه غذا

".فرزندتان با غذائي كه به او مي دهيد خوب رشد كرده است"

: پاسخ دهيد

ج -داستان

و حريره رقيقميماهه اي با شير مادر تغذيه15كودك  شود

و چاي مي  ماه گذشته وزن گيري6در. خوردو گاهي هم نان

و نحيف شده است و الغر . نداشته

 ..................................................: ...........................................................................................................................پاسخ

و كودك درست انجام داده اند-ج32تمرين و تحسين آنچه مادر .تاييد
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د –داستان

او منحني. ماهه اي به همراه مادرش نزد شما آمده اند9كودك .مشاهده مي كنيددر اينجارا رشد

 .........................................................................: .....................................................................................................................پاسخ

: چگونه تمرين را انجام دهيم

. ليست زير شامل مادر چهار كودك است كه در سنين متفاوت هستند

هر د، امانبه دانستن آن نياز داشته باش ان وجود دارد كه شايد مادر)د-ج-ب-الف(كنار هر كدام يك جزء اطالعاتي

نييك از  ااطالعات در مقابل مادري كه بيشترين و كودكي.نداز را به آن دارد قرار نگرفته هرجزء اطالعاتي را با مادر

. تطبيق دهيد به آن اطالعات دارند، كه بيشترين نياز را در آن هنگام 

. بعد از شرح حال مادر، چهار حرف نوشته شده است

و كودك دور حرفي را دايره بكشيد كه حاوي اطالعاتي است كه تناسب بيشتري با . مورد نظر دارد مادر

: پاسخ دهيد

:1-4مادران شماره
د-ج-ب- الف: ماهه7مادري با كودك-1

د-ج-ب- الف ماهه كه روزي دو بار غذا مي خورد15مادري با كودك-2

 ماهه كه فكر مي كند كودكش به قدري12مادري با كودك-3
د-ج-ب- الف: شده است كه ديگر شير مادر نخوردبزرگ

ن11مادر كودك-4 د-ج-ب-الف مي خورد ماهه اي كه شير مادر

و مناسب با نياز مادر–د32تمرين دادن اطالعات كم
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: اطالعات
سن-الف . فنجان آب اضافي نياز دارند4-5ي به در نواحي گرمسيركودكان در اين

از-ب . ماهگي شروع كرده اند رشد خوبي دارند6پايان شيرخواراني كه تغذيه تكميلي را بعد

در-ج سنكودكان در حال رشد آن عالوهو اگر گرسنه باشند وعده غذا3-4به عالوه بر شير اين بار ميان1-2 بر

. وعده نياز دارند

ب-د و تكامله تغذيه با شير مادر حداقل . باشدو سالم برخوردارمناسب مدت دو سال، كمك مي كند كه كودك از رشد

:دچگونه تمرين را انجام دهي

.دو جزء اطالعات ذكر شده كه ممكن است شما بخواهيد به مادر ارائه كنيد در زير

اطالعات صحيح هستند اما در آن ها از واژه هاي فني استفاده شده كه براي مادري كه خود از كاركنان بهداشتي نيست

.نمي باشدقابل درك 

.اطالعات را با زبان ساده اي كه براي مادر قابل درك باشد، مجددا بنويسيد

:مثال

آ هستند برگ هاي سبز تيره: اطالعات و سبزي هاي زرد رنگ غني از ويتامين .و ميوه ها

: با زبان ساده

و سبزي هاي و عفونت هاي كمتر كمك برگ هاي سبز تيره  زرد، كودكان را براي داشتن چشماني سالم

. مي كنند

: پاسخ دهيد
: اطالعات

از-1 و روي است6تغذيه با شيرمادر پس .ماهگي خوب است چون شيرمادر حاوي آهن قابل جذب، كالري

 ...........................................: ........................................................................................................................... با زبان ساده

سن-2 به14كودكاني كه با شيرمادر تغذيه نمي شوند در و آهن ، روي مقدار مناسب دريافت ماهگي بايد پروتئين

.نمايند

 ................................................: ........................................................................................................................... زبان ساده

گفتگو با مادر به زبان ساده–ه32تمرين
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:دچگونه تمرين را انجام دهي

. در زير جمالتي دستوري آمده است كه شايد بخواهيد به مادر بدهيد

ب . صورت پيشنهاد بازنويسي كنيده آنها را

:مثال

:دستور

". شروع كنيدگيماه6را پس از پايان تان بايد تغذيه تكميلي كودكشما"

: پيشنهاد

:)دبدهيفقط يك جواب(

و راضي هستند ماهگي شروع6كودكاني كه تغذيه تكميلي را بعد از اتمام" ".مي كنند،خوب رشد مي كنند، فعال

كه" دا6تان كودكسن حاال ، آيا مي توانيد عالوه بر " بعضي غذاها را براي او شروع كنيد؟،ن شيردماه تمام مي باشد

: پاسخ دهيد
: دستور

. استفاده كنيدبراي تغذيه كودك غذاهاي غليظاز بايد

: پيشنهاد

..................................................................................................................................................................................................... 

:دستور

يكتان بايد كودك . پر غذا بخورد كاسه تا يكسالگي

: پيشنهاد

................................................................................................................................................................................................... 

؛ نه دستوردادن يك يا دو پيشنهاد به–و32تمرين .مادر
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33 جلسه

 تكميلي تغذيهدر مورد روش هاي جمع آوري اطالعات

 تمريني سناريوهاي

:اهداف
ا، اتمام اين جلسه پس از جمع به طرق زير طالعات تغذيه تكميلي را شركت كنندگان خواهند توانست

: آوري كنند

اي• .را نمايش دهند استفاده مناسب از مهارت هاي مشاوره

و كودك• .را مشاهده كنندمادر

.استفاده كنند ماهه6ـ23ي كودكان دريافت غذا بررسيفرماز•

. الزم است كه بدانيد كودكش چه مي خورد،مشاوره كنيدكودكش وقتي شما مي خواهيد با مادر در باره تغذيه تكميلي

، به اين دليل كه كودك در زمان هاي مختلف در م اين واقعاً سخت است .ي مي خورد ختلفطول روز چيز هاي

اي شرح حال فرم"شما13جلسه در يكر"ماهه0ـ6شيرخوار تغذيه اي شرح حالا ديديد وآموختيد چگونه تغذيه

.بگيريد

. كنون ما مي خواهيم به ارزيابي جزئيات بيشتر دريافت غذا هاي تكميلي بپردازيما

و. آموختيد تغذيه با شيرمادر را شما ارزيابي4جلسه در و كودكش شير دهي از پستان ما درباره اهميت مشاهده مادر

و دقيق در هنگام جمع آوري اطالعات مربوط به تغذيه تكميلي به همان اندازه. صحبت كرديم  ارزيابي مشاهده كامل

.اهميت دارد شيردهي از پستان

 ماهه6ـ23ي كودك دريافت غذا بررسي فرم
از،يك راه مفيد براي فهميدن اين كه كودك چه مي خورد مادر پرسيده شود كودك روز گذشته چه اين است كه

كليدي هاي تعيين پيام نيزو در عملكرد مادره تغذي خوب روش هايمي تواند براي تشويق اين اطالعات. خورده است 

و براي كمك به بهبود  .، مورد استفاده قرار گيرداو عملكردروش ها

. ماهه به شما كمك مي كند اين كار را انجام دهيد6ـ23ي كودك دريافت غذا بررسيفرم

، را مي شود هر چيزي درخواست از مادر ، كه شامل تمام غذاها كه كودك روز گذشته مصرف كرده به خاطر آورد

و هر نوع  ، شير مادر ، نوشيدني ها و مواد ويتامينمكمل ميان وعده ها . معدني مي باشد ها
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ماهه6ـ23ي كودكي دريافت غذابررسفرمتكميلالعملدستور

. صحبت كنيدشتوضيح دهيد كه مي خواهيد در باره تغذيه كود. به مادر سالم كنيد.1

و.2 ، سن به ماه كامل يا سال ، تاريخ تولد . روز مراجعه را تكميل كنيد تاريخ نام كودك

و روند رشد او را مشاهده كنيد.3 . منحني رشد او را درخواست كرده

با.4 كاز) اسم كودك(، بياييد در باره آنچه) نام مادر(": شروع كنيد ".نيم ديروز خورده است صحبت

با.5 كه": ادامه دهيد ، تمام چيز هايي كه مي ديروز را مرور همان طور هاخورده يا نوش) كودك نام(كنيم ، غذا ي يده

، آب يا شير مادر را به من بگوئيد اصلي هاي وعده ".، ساير غذاها

به" "داديد چه بود؟) كودك نام(اولين چيزي كه شما ديروز پس از برگشت از كار

، يا از پستان خود به وي شير داديد؟) نام كودك(آيا در آن زمان" ي خورد يا نوشيد "چيز ديگر

ب.6  اشاره مي كند از او در مورد اجزاء تشكيل دهنده حريره) آبگوشت(ه تهيه موادي مانند حريره يا خورش اگر مادر

.يا خورش سؤال كنيد

با.7 :ادامه دهيد

"؟و شيرمادر هم خورد ديروز خورده چه بوده است) نام كودك(كه بعدي غذا يا نوشيدني"

"نوشيده است؟/ه در آن زمان چيز ديگري خورد) نام كودك(آيا"

كه.8 ، تمام به خاطر داشته باشيد ، نوشيدني ها و اتفاقات ديروز را با مادر مرور كنيد تا به او كمك كنيد همه غذا ها

.به كودك داده است را به ياد آوردششيري كه از پستان

مادر(ادامه دهيد،يا چه نوشيده است كه كودك ديروز چه خوردهعالقمنديد بدانيد با يادآوري كردن به مادر كه شما.9

، صحبت كند ، به طور كلي .ممكن است در مورد اين كه كودك چه خورده يا چه نوشيده (

. كه براي اطالعات بيش تر الزم داريد روشن كنيد را نكات اصلي يا هر سؤالي. 10

از. روي عملكردي كه انجام مي شود عالمت بگذاريد، ماهه6ـ23ي كودكي دريافت غذا بررسفرمدر. 11 تصاويري

و غليظ  و غذاي مخلوط(غذا با قوام آبكي از او سؤال كنيد كه كدام يك از اين تصاوير. به مادر نشان دهيد) براي حريره

دغذاي او آيا. نوع غذايي است كه او به كودك مي دهد بيشتر شبيه  و و در قاشق مي ماند ر ظرف شكل غليظ است

و در ظرف شكل خودش را حفظ نمي كند و از قاشق مي ريزد ، يا آبكي است . خودش را حفظ مي كند

پيام كليدي مورد نياز را عرضه2-3. قرار دهيدو تحسين، مورد ستايش ترويج دهيدكه مي خواهيدرا عملكردي.12

.و در مورد چگونگي انجام آن ها با مادر بحث كنيد

واگ. 13 ، پياچيزير كودك در آن روز بيمار است :را ارائه دهيد10م كليدي شماره نمي خورد

به" ي كمك و پس از بيماري غذاهاي اضافي برا و خوردن در طول بيماري تشويق كنيد  كودك را به نوشيدن
".دبهبودي سريع تر كودك فراهم كني

را. 14 از، خوردمي غذا وبارهدكه ديگري روزكودك و ماهه استفاده6ـ23ي كودك دريافت غذابررسي فرم ببينيد

. كنيد 
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.بزنيد√تيك در ستون بلي عالمت، انجام مي شود روش تغذيه اي مربوطهاگر در جدول زير

) ببينيدها پيام اين ماهه را براي6ـ23ي كودك غذادريافت مرجعفرم(.پيام را وارد كنيد، شدهي داده اگر پيام

ماهه6-23دريافت غذاي كودكبررسيفرم
:نام كودك

:سن كودك هنگام مالقات:تاريخ تولد

(بليروش تغذيه پيام كليدي ارائه شدهتعداد)و اگرمورد دارد/
منحني رشد كودك باالرونده است؟

 آيا كودك شيرمادر مي خورد؟

كودك ديروز چند وعده غذاي كمكي غليظ

براي تعيين غلظت از عكس(خورده است؟

) استفاده كنيد

آيا كودك ديروز از منابع غذايي حيواني

؟ و/ماهي/گوشت(استفاده كرده است امعا

)تخم مرغ/پرنده/احشا

آيا كودك ديروز از محصوالت لبني استفاده

كرده است؟

حبوبات، مغزها يا دانه ها آيا كودك ديروز از

؟  استفاده كرده است

يا برگ هايآيا كودك ديروز از سبز تيره

و ميوه جات زرد استفاده كرده  زرد رنگ

 است؟

و ميان وعده وعده هايآيا ديروز تعداد غذا

و مناسب سن اش بوده است؟كودك كافي

آيا مقدار غذاي خورده شده توسط كودك در

اصلي مناسب سن اش بوده است؟وعده هاي

مادر كودكش را هنگام غذا خوردن كمك

؟ كرده است

و آيا كودك ديروز مكمل هاي ويتامين ها

؟  مواد معدني مصرف كرده است

آيا كودك بيمار يا در حالت نقاهت از بيماري

؟  بسر مي برد
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ماهه6-23فرم مرجع دريافت غذاي كودك

پيام هاي كليدي براي كمك بهروش ايده آل تغذيهتغذيهروش

 مشاوره با مادران
: به شكل منحني رشد كودك نگاه كنيد منحني رشد كودك باالرونده است؟

 آيا كودك در رشد است؟

تغذيه با شيرمادر براي مدت دو سال بلي آيا كودك شيرمادر مي خورد؟

يا بيشتر كمك مي كند كه كودك رشد 

و قوي  ، سالم و تكامل خوبي داشته

.باشد

كودك ديروز چند وعده غذاي كمكي

از(غليظ خورده است؟ براي تعيين غلظت

) عكس استفاده كنيد

كه وعده3 غذاهايي كه به قدري غليظ هستند

بيشتري به در قاشق مي مانند انرژي 

.كودك مي دهند

آيا كودك ديروز از منابع غذايي حيواني

؟ امعا/ماهي/گوشت(استفاده كرده است

)تخم مرغ/ پرنده/و احشا 

منابع غذايي حيواني بايد هر روز

.به كودك داده شوند

منابع غذايي حيواني بويژه براي

و كمك مي كنند كه كودكان مفيدند

رشدو با نشاط سالم،دنآن ها نيروم

.كنند

آيا كودك ديروز از محصوالت لبني

 استفاده كرده است؟

براي دادن لبنيات به كودك بطور

.روزانه تالش كنيد

منابع غذايي حيواني بويژه براي

و كمك مي كنند كه  كودكان مفيدند

رشدو بانشاط سالم،دنآن ها نيروم

.كنند

آيا كودك ديروز از حبوبات، مغزها يا

؟د  انه ها استفاده كرده است

 كودك گوشت نمي خورد، اگر

و يك غذاي ارتقاء و مغزها حبوبات

دهنده جذب آهن مثل غذاي غني از 

ث بايد روزانه به كودك  ويتامين

.داده شود

و دانه ، مغزها نخود، لوبياها ،عدس

.ها براي كودكان مفيد هستند

آيا كودك ديروز از سبزيجات سبز تيره

و ميوه جات زرد استفاده يا زرد  رنگ

 كرده است؟

يا برگيك نوع ، سبز تيره يا زرد

يك ميوه زرد رنگ بايد روزانه به 

.كودك داده شود

و و ميوه جات برگ هاي سبز تيره

سبزيجات زرد رنگ به سالمت 

و ابتال كمتر او به چشم هاي كودك

. عفونت ها كمك مي كنند

و ميانغذ وعده هايآيا ديروز تعداد ا

و مناسب سن اش كودك وعده كافي

 بوده است؟

وعده غذا2-3: ماهه6-8كودك

ميان وعده اگر گرسنه1-2بعالوه 

.است

وعده غذا3-4:ماهه9-23كودك

وعده غذا2-4كودك در حال رشد به

ميان وعده اگر گرسنه1-2بعالوه 

به: است نياز دارد  غذاهاي متنوع

.كودك بدهيد
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ميان وعده اگر گرسنه1-2بعالوه

.است

آيا مقدار غذاي خورده شده توسط

كودك در وعده هاي اصلي مناسب سن 

 اش بوده است؟

غذا را بتدريج: ماهه6-8كودك

افزايش دهيد تا تقريبا به نصف 

.فنجان در هر وعده برسد

تقريبا نصف: ماهه9-11كودك

.فنجان در هر وعده

سه: ماهه12-23كودك تقريبا

.فنجان در هر وعدهتا يك چهارم 

كودك در حال رشد به افزايش مقدار

.غذا نياز دارد

مادر كودكش را هنگام غذا خوردن كمك

؟  كرده است

و خوردن ، او را كمك مي كند بلي

. را به او ياد مي دهد

غذا دارد يك كودك خردسال نياز

را صبورانهاو: را بياموزدخوردن 

.و كمك كنيد تشويق

آيا كودك ديروز مكمل هاي ويتامين ها

؟ و مواد معدني مصرف كرده است

و مواد معدني مكمل هاي ويتامين

ممكن است مورد نياز كودك باشند 

چنانچه نيازهاي او با دريافت غذا 

.تامين نمي شود

و مواد معدني مورد اگر ويتامين ها

را نياز هستند چگونگي مصرف آن ها

.شرح دهيد

آيا كودك بيمار يا در حالت نقاهت از

؟  بيماري بسر مي برد

و كودك بايد به خوردن غذا

آشاميدن مايعات در طول

و نقاهت ادامه دهد . بيماري ها

و كودك را براي خوردن غذا

ي آشاميدن مايعات در طول بيمار

و پس از بيماري غذاي تشويق كنيد

ف راهم كنيد كه به بيشتري براي او

.تسريع بهبودي او كمك مي كند
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.هر يك از اقدامات كه انجام مي شود در ستون مربوطه تيك بزنيد

) به فرم مرجع دريافت غذا براي ارائه پيام ها مراجعه كنيد( اگر پيامي به مادر مي دهيد در ستون مربوطه ثبت كنيد

ماهه6-23دريافت غذاي كودكبررسيفرم
:نام كودك

ماهه11:سن كودك هنگام مالقات:تاريخ تولد

(بليروش تغذيه پيام كليدي ارائه شدهتعداد)و اگرمورد دارد/
به كنديمنحني رشد كودك باالرونده است؟

√ آيا كودك شيرمادر مي خورد؟
كودك ديروز چند وعده غذاي كمكي غليظ

براي تعيين غلظت از عكس(خورده است؟

) استفاده كنيد

2

آيا كودك ديروز از منابع غذايي حيواني

؟ و/ماهي/گوشت(استفاده كرده است امعا

)تخم مرغ/پرنده/احشا
√

آيا كودك ديروز از محصوالت لبني استفاده

كرده است؟
√

از حبوبات، مغزها يا دانه ها آيا كودك ديروز

؟ استفاده كرده است
√

سبز تيره يا برگ هاي آيا كودك ديروز از

و ميوه جات زرد استفاده كرده  زرد رنگ

 است؟
√

و ميان وعده وعده هايآيا ديروز تعداد غذا

و مناسب سن اش بوده است؟كودك   كافي
√

آيا مقدار غذاي خورده شده توسط كودك در

وعده هاي اصلي مناسب سن اش بوده است؟
√

مادر كودكش را هنگام غذا خوردن كمك

؟ كرده است
√

و آيا كودك ديروز مكمل هاي ويتامين ها

؟  مواد معدني مصرف كرده است

-

آيا كودك بيمار يا در حالت نقاهت از بيماري

؟  بسر مي برد

-
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 تغذيه تكميلي در مورد روش هاي تمرين هاي جمع آوري اطالعات

. شما از روش ايفاي نقش استفاده خواهيد كرد، ارزيابي روش هاي تغذيه تكميليدر تمرين جمع آوري اطالعات به منظور

در نقش وقتي شما.را ايفا مي كنيد يك مادر يا يك كارمند بهداشتي نقشو خواهيد كرد شما در گروه هاي كوچك كار

 را ايفا مي كند، كارمند بهداشتيكسي كه نقش. بخشي از داستان كارت خودتان را بازي مي كنيد ظاهر مي شويد،مادر 

، مشاهده مي كنند. اطالعاتي در باره تغذيه كودكتان جمع آوري مي كند . ساير همكاران در گروه

: نقش مادر را بازي مي كنيد به نكات زير توجه نمائيدوقتي كه شما

و كودكتان نام• .و آن ها را به كارمند بهداشتي بگوييد انتخاب كرده براي خودتان

. ندهيد ارائه همه اطالعات را به يك باره. به سؤاالت كارمند بهداشتي از روي داستان خود پاسخ دهيد•

با• ، اطالعات را متناسب . تكميل كنيد شرح حالاگر اطالعات براي پاسخ به يك سؤال در داستان شما نباشد

و آموختن خوب استفاده مي كند، گوش از مهارت هاي اگر كارمند بهداشتي شما• و اين احساس را در شما كردن

، شما مي توانيد مطالب بيش تري به او بگوييد . بوجود مي آورد كه عالقمند است

: توجه نمائيدرا بازي مي كنيد به نكات زير كارمند بهداشتينقش وقتي كه شما

و خودتان را معرفي كنيد• . نام كودكش را بپرسيد وآن را به كار ببريدومادر نام. سالم كنيد

؟ بپرسيدبراي شروع مكالمه يك يا دو سؤال باز• و بفهميد به طور كلي حال كودك چطور است

خوردن كودك در غذا در باره بخواهيد كه از مادر.غذا مي خورد كه كودك چطور بدانيدتوضيح دهيد كه دوست داريد•

ماهه را با آنچه6ـ23ي كودكدريافت غذابررسي فرم. تشويق كنيد او را در صورت نياز. به شما توضيح دهدروز قبل 

، . تكميل كنيد كه از مادر مي شنويد

كنجلسه در پايان. هايي كه مادر درست انجام داده تعريف كنيد كاراز• وارائه به يد مشاوره سعي  پيشنهاد ها
. فكر كنيد الزم براي مادرپيام هاي كليدي

: به نكات زير توجه كنيد وقتي شما ناظر هستيد

را• و ماهه6-23با استفاده از فرم بررسي دريافت غذاي كودك تمرين دو نفره  مشاهده نمائيد كه آيا دنبال كنيد

.مي كندي گرد آوردرا اطالعات مفيدي"كارمند بهداشتي"

كه• مكارمند بهداشتي از توجه كنيد و كدام شاورهكدام يك از مهارت هاي  يك را بكار استفاده مي كند

.نمي برد

او،رست انجام دادهدكارمند بهداشتي آنچه كه نقش آماده باشيد تا از ايفاي پس از• و در مورد آنچه كه تعريف كنيد

، .نهاد بدهيدپيشبهتر مي توانست انجام دهد
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34 جلسه

 كودكروش هاي تغذيه

:اهداف

: توانستخواهند جلسه شركت كنندگان پس از اتمام اين

و اثراتروش• ها هاي تغذيه .دريافت كودكان شرح دهندبررا آن

ها• .دويژه اي را براي تشويق كودكان خردسال به غذا خوردن توضيح دهن فنونبه خانواده

.را ليست نمايند جلسه پيام هاي كليدي اين•

و اثراتروش هاي بر مراقبت تغذيه اي :كودكان دريافت ميزان آن ها
و نمو نياز دارديكودك هر و مراقبت براي رشد ، بهداشت كه. به غذا و مراقبت هاي بهداشتي محدودحتي زماني  غذا

آمحدود بهترين استفاده منابع مي توان كمك نمود كه از اين از كودك، با مراقبت خوب هستند .ديبه عمل

از مراقبت و عبارت است ت مراقبت بهداشتي،كه غذاو خانوادهكنندگان كودك مراقبتروش هاي رفتارها و،  حريك
و نمو را براي تامين حمايت عاطفي رواني ضروري .فراهم مي كنند كودكرشد

كه يعني وقت غذا خوردن است،بخو مراقبتروش هايي بكار بردن يك زمان مهم برا به كودكان در حال كمك هنگامي

.يدهستخردسال براي غذا خوردن 

و حساس روش هاي تغذيه مؤثر
و نشانه هاي گرسنگي آنها حساس باشيد• و نسبت به عالئم .كودكان را در غذا خوردن كمك كنيد

بهب• و حوصله و صبر و آنها را به غذا خوردن تشويق نمائيدا آرامش و اجبار اما كودك غذا بدهيد بكار زور

.بريدن

.تماس چشم به چشم با كودك صحبت كنيدكودك ضمن برقراريل تغذيهطودر•
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و نشانه هاي گرسنگي آنها حساس باشيد و نسبت به عالئم .كودكان را در غذا خوردن كمك كنيد

، و بافت يا تركيبكودك نياز دارد كه نحوه غذا خوردن را ياد بگيرد .غذاهاي جديد آشنا شود با طعم ها

و بلعيدن غذا را به خوبي ياد بگيرد ، حركت دادن غذا در داخل دهان .كودك نياز دارد كه جويدن

م كودك از به داخل دهان ببردثرؤنياز دارد كه ياد بگيرد چگونه غذا را بطور و چطورو چگونه  قاشق استفاده كند

.با استفاده از يك فنجان بنوشد مايعات را

و پيشنهاكنيصحبت كودك بنابراين اهميت زيادي دارد كه با مراقب را تشويقككودهچگونبه او ارائه دهيد كه داتيد

.خوردن را با شادي سپري نمايند غذا اين مي تواند به خانواده ها كمك كند تا لحظات.كند تا غذا خوردن را بياموزد

:كنند مي را تغذيه شان كودكان خردسال، زير از طريق يكي از سه روشخانواده ها

اين.معين مي كند را كودكو مقدار غذايكه زمانب كودك است مراق توسطتغذيه كنترل شديد، يك روش•

و به زور را شامل  .مي شود روش در برخي موارد تغذيه اجباري

به كودك يك روش ديگر براي تغذيه• فرد. خودشان غذا بخورندتا شود مي كودكان اجازه داده اين است كه

همچنين ممكن است معتقد كودك مراقب. خورددغذا خواه،دگرسنه باشوي اعتقاد دارد كه اگر كودك مراقب

.كافي غذا خورده است به اندازه، باشد كه وقتي كودك غذا خوردن را متوقف مي كند

به:كودك عبارت است از روش سوم تغذيه• و نشانه هاي گرسنگيحساس بودن با استفاده از تشويقاو عالئم

. به خوردن كودكو تمجيد

و آنان را به غذا خوردن تشويق نمائيد و حوصله انجام دهيد و اجبار اما تغذيه كودكان را با آرامشو صبر  زور

.بكار نبريد

و مؤثر فنون تغذيه حساس
و تماس• و بيان كلمات تشويق كننده به نياز كودك براي خوردن پاسخ دهيد با لبخند .چشمي

و با خوشرويي به كودكصب، با آرامش به كندي• و حوصله .غذا بدهيدر

ب• وها طعمباه غذا خوردن از مواد غذايي مختلفبه منظور تشويق كودكان تركيبات متفاوت، بافت

.استفاده كنيد

و مجددا• را"زماني كه كودك از خوردن باز مي ايستد صبر كنيد .عرضه كنيدغذا

.غذاهاي انگشتي را در اختيار كودك قرار دهيد تا به تنهايي بتواند خودش غذا بخورد•

ي او را به حد اقل حواس پرت عوامل اگر كودك عالقه اش را به خوردن به راحتي از دست مي دهد•

.برسانيد

و بهخوردندر هنگام غذا• .توجه نمائيداودر كنار كودك باشيد
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. تماس چشم به چشم با كودك صحبت كنيد كودك ضمن برقراريل تغذيهطودر

، اوقات وه هاي ابرازدورغذا دادن به كودك  شوندمي تغذيهي كه در زمانكودكان اگر.يادگيري استمحبت

و شاد باشند واو زماني است كه به كودكن دادبهترين موقع غذا. ممكن است بهتر غذا بخورند،خوشحال بيدار

و پريشان حال باشد ممكن است خوب غذا نخورد. شاد باشد  ، يا بيش از اندازه گرسنه . اگر كودك خواب آلود

 داشتن

و توجه به خوردن غذا بدون را وعده هاي غذايي منظم وجود حواس پرتي مي تواند كمك كند تا كودك غذا خوردن

. ياد بگيرد 

9پيام كليدي

:تا خوردن را بياموزد كودك خردسال نياز دارد

و بردبار باشيدكمكو تشويق او را به خوردن و خيلي صبور .كنيد
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35 جلسه

4عملي جلسه

 تغذيه تكميلي در مورد روش هاي جمع آوري اطالعات

:اهداف
: توانست خواهند جلسه شركت كنندگان اين خاتمه پس از

مشطريقازليتغذيه تكميچگونگي جمع آوري اطالعات• ازو اورهمهارت هاي  با استفاده

. را شرح دهند"ماهه6ـ23فرم بررسي دريافت غذاي كودك"

و• با اطالعاتي در باره تغذيه تكميلي ماهه6ـ23يك كودكرمادر را برايشي تداوم تغذيه

. فراهم كنند 

كه دستورالعمل هايي اين نوشته ها خالصه اي از به شما در مورد چگونگي انجام جلسه عملي مربيانهستند

هارا سعي كنيد زماني.د كردنارائه خواه  جلسه تا به ياد آوريد كه در طول اينص دهيد اختصابراي خواندن آن

.چه كاري بايد انجام دهيد

، شما در گروه هاي كوچك جلسه در طول در3ـ4عملي و به نوبت با مادر صحبت مي كنيد نفري كار مي كنيد

، مشاهده مي كنند  . حالي كه ساير افراد در گروه شما

: به نكات زير توجه كنيد وقتي با يك مادر صحبت مي كنيد

و او خود را به مادر معرفي كنيد كه. اجازه بگيريد براي صحبت كردن با و توضيح دهيد گروه تان را معرفي كنيد

.در مورد تغذيه كودكان خردسال هستيد گيريبه طور كلي عالقمند به ياد 

كناي سعي كنيد يك صندلي يا چهارپايه ، براي نشستن پيدا كهبيد با طوري يك)كودك مراقبيا(مادر شما در

.سطح قرار بگيريد

، به جمع آوري اطالعات از مادر6-23كه با استفاده از فرم بررسي دريافت غذاي كودك تمرين اين در انجام ماهه

وگبه آنچه كه مادر مي گويد.مي پردازيد تا حد ممكن از بسياري از مهارت هاي مشاوره استفاده كنيد وش كنيد

.نپرسيددر آن مورد سؤاليي را بيان كرده ايد،سعي كنيد اگر قبالً اطالعات

و سپس سعي كنيد از مادر به خاطر دو عملي كه خوب انجام داده از اطالعاتي كه جمع آوري كرديد استفاده كنيد

و  و نمونه اطالعات3يا2تعريف كنيد . ارائه دهيداو مفيد است به براي مادر كه در اين زمانيمناسبمربوط
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، او را تشويق كنيد تا آن را با كارمند مركز بهداشتي  اگر مادر سؤالي در باره تغذيه كودكش دارد

. در ميان بگذارد درماني شان

: به موارد زير توجه كنيد وقتي شما ناظر هستيد

مش"روي)√(تيك براي هر مهارتي كه شما ناظر اجراي آن هستيد عالمت . بگذاريد"اورهچك ليست مهارت هاي

به جاي اين كه در باره،مشاهده كنيد را انجام مي دهد" مشاور"آنچه كه شما بايد داشته باشيد كه به خاطر

از.مي گفتيدبه او چيزي فكر كنيد كه اگر شما با مادر صحبت مي كرديد  توجه داشته باشيد كه ناظر هيچ سؤالي

.درسپمادر نمي 

،فرد شركت كننده در تمرين به خاطر داشته باشيد كه وقتي مي خواهيد به ، يعني كسي كه مشاوره را انجام داده

، .از مهارت هاي مشاوره استفاده كنيد فيدبك بدهيد

: توجه كنيد مثل خود هاي تغذيه در محل روش به ساير

و- درنوشيدنييا هر نوع غذا در كه كودكان .حال خوردن هستند همان هنگام

يا- .داده شده است گول زنك آيا وقتي كه كودك منتظر است به او بطري

.، وجود هر نوع پوستر يا اطالعات ديگر در مورد تغذيه در محل ان وكودك ان ارتباط متقابل كلي بين مادر-
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36جلسه

و ترتيب دادن پيگيري مادركنترل درك

:اهداف
:شركت كنندگان پس از خاتمه اين جلسه خواهند توانست

كه چگونه با استفاده از سؤاالت كنترلي اطمينان پيدا مي كنند كه مادر مطالب ارائه شده را دهند نشان•

.درك كرده است

.ترتيب ارجاع يا پيگيري كودك را بدهند•

 مطالب درك كنترل

، درك كرده است او اين كه بدانيدبراي. اغلب الزم است كه شما كنترل كنيد آيا مادر روش يا اقدامي را كه قرار است انجام دهد

يانياز به توضيحات س. باز مطرح كنيد سؤاالت، خير بيشتري دارد سؤاز پرسيدن االت بلهؤاالت بسته بپرهيزيد چون پاسخ اين

و نمي يا درك كردهمطلب را واقعا توانند براي شما مشخص كنند كه آيا مخاطب يا خير خواهد بود . خير است

كنبه شما مطالب هم چنين درك كنترل .د كه صحبت هاي خود را خالصه كنيد كمك مي

 يا پيگيري ارجاع ترتيب دادن

و سالمت عموميتمامي كودكان كه. بايد به طور منظم مراقبت شوند شان براي كنترل تغذيه نمي شما اگر كودك مشكلي دارد

، بالزم توانيد آن را حل كنيد .تخصصي تر ارجاع دهيد راي مراقبت است او را

، پيگيري كودك اگر طي او بويژه اهميت دارد،مشكلي در ارتباط با تغذيه دارد را5يعني از مادر بخواهيد  براي روز آينده كودك

.پيگيري بياورد

و چگونه چه غذاهائي كودككهمي كنيد كنترلشما در مراقبت پيگيري  اين غذاها به او دادهمي خورد

و وي را مراقبتو تكامل عمومي وزن كودك مي شود، . نمائيدمي او را كنترل كرده
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و تقويت براي فرصتي همچنين پيگيري هاي مراقبت و تشويق و ارائه، در مادر اعتماد به نفس بنابراين ايجادروش هاي مناسب

و بحث .را فراهم مي كندمورد نياز در مورد پيشنهاداتاطالعات مناسب

كه كودكاني كه مشكل خاصي دارند مثل به ويژه اين نكته براي به كودكاني ، حائز اهميت است كه توسط HIVمادر مبتال دارند

است مهم بعالوه پيگيري اين نكته نيز. هستند ويژه اين كودكان در معرض خطر. پيگيري شوند كاركنان بهداشتي به طور منظم

. كنار مي آيد خودش كه مادر چگونه با سالمتي ومشكالت
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37جلسه

و نوزادان ان تغذيه شيرخوار )LBW(كم وزن هنگام تولد بيمار

د دارندر طول بيماري كودكان نياز به تداوم غذا خوردن چرا

و انرژي بيشترعفونت كودك در طول بيماري براي غلبه بر كودكان بيمار غذاي اضافي اگر. داردينياز به مواد غذايي

و بافت عضالني دريافت نكنند،  و توقف. بعنوان سوخت استفاده مي شود آن ها چربي علت از دست دادن وزن، الغر شدن

.رشد نيز همين است

، برگرداندن وي به همان و بعد از آن ه رشدي است كه قبل از بيماري داشتميزان هدف از تغذيه كودك در طول بيماري

.ستا

:اهداف

:اتمام اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست پس از

.توضيح دهند چرا كودك در طول بيماري نياز به ادامه تغذيه دارد•

و• را تغذيه مناسب در طول بيماري . بيان كنند دوران نقاهت

. را توضيح دهند) LBW(نوزادان كم وزن هنگام تولدتغذيه•

به• . داده شود را محاسبه كنند LBW نوزادحجم شيري كه بايد

.كليدي اين فصل را بازگو كنند پيام هاي•

10نكته كليدي

و آشاميدن ودر طولكودك را به خوردن كنيد فراهم غذاي اضافي بيماري براي اوپساز بيماري تشويق كنيد

.تا سريع تر بهبود يابد
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م و دوره تغذيه )نقاهت(بهبودي ناسب در طول بيماري

و مايعات بيشتري نياز دارندها كودكان بيمار در طول بيماري ، غذا و اسهال البته كودكان بيمار ممكن است تغذيه. مثل تب

.نكنيد دريغ از تغذيه كودك بيمار. با شير مادر را به ساير غذاها ترجيح دهند 

تغذيه كودك بيمار

و حوصلهرا كودك بيمار• و آشاميدن تشويق كنيد با صبر .به خوردن

را• كمبااو . تغذيه كنيد ولي به دفعات مكرر غذا مقدار

. به او بدهيد غذاهائي كه كودك دوست دارد•

از• .انواع مواد مغذي است به كودك بدهيد غذاهائي كه سرشار

.اغلب كودكان بيمار به دفعات بيشتري شيرمادر مي خورند-به تغذيه او با شيرمادر ادامه دهيد•

:)نقاهت(بهبودي دوره تغذيه در

،.كاهش يابد ممكن است كودك هنگام بيماري اشتهاي از اما. خوردنخوب غذا ممكن است حتي اگر او را تشويق كنيد پس

رو.اشتهاي وي افزايش مي يابدمعموال بيماري  اوه تغذيهبتوجه بيشتر ادامه از اين بسيار كودك پس از بيماري

و اين زمان فرصت خوب اهميت رااش بدهند تا وزن از دست رفته كودكي براي خانواده هاست كه غذاي اضافي به دارد

. بازيابد دوباره

)نقاهت(تغذيه در طول بهبودي

.كنيد بيشتررا شيرمادربا كودكتغذيه•

اوو• .كنيد بيشتررا عده هاي غذائي

.به او بدهيد بيشتريمقدار غذاي•

.به او بدهيد بيشتر غذاهاي غني از مواد مغذي•

و شكيبايي• .تغذيه كنيد بيشترياو را با صبر



٢١٥ 

) LBW( نوزادان كم وزن هنگام تولد

تا( گرم 2500وزن تولد كمتر از به معني) LBW( كمي وزن هنگام تولد و2500بعبارتي ) گرم 2499 شامل گرم

ازدركه پره ماچوريا( نارس نوزاداناين واژه. بدون توجه به سن حاملگي است متولد هفته37سن حاملگي قبل

اين نوزادان ممكن.يعني كودكاني كه براي سن حاملگي كوچك هستند را شامل مي شود S.G.Aو نيز)مي شوند

، كوچك باشند  .است به يكي از دو علت فوق

. هستند LBWكودكان%15-20 در اغلب كشورها

به بطور خاص LBWكودكان و بيشتر از نوزادان بزرگتر نياز شيرمادر تغذيه با در معرض خطر عفونت بوده

ميرااين گروه از نوزادان متاسفانه اما. دارند  .ندكنبيشتر از كودكان بزرگتر با شير مصنوعي تغذيه

كه به نسبت)هرسيد(ادان ترمنوز.مي توانند بدون مشكل از پستان مادر تغذيه شوند LBWبسياري از كودكان

م سن و خيلي آنها اغلب. ثري دارندؤشان كوچك هستند معموال مكيدن به گرسنه هستند نوزادان بزرگتر نسبت

.جبران مي شود خوبيآن ها به دارند، لذا رشد نياز به دفعات بيشتر تغذيه با شيرمادر 

مدر مشكالتي ابتدا هستند، ممكن است) پره ترم( نارس نوزاداني كه راؤمكيدن  ثر داشته باشند ولي مي توان آنها

و لوله فنجان يا با شيرمادر بوسيله تغذيه. به برقراري تغذيه كامل آن ها از پستان مادر كمك نمود تغذيه كرد

.آسان تر از تغذيه با شيشه مي باشد از پستان مادر آنها 

و تغذيه شيرخوار با فنجان دارند نياز به كمك هاي ماهرانه براي LBWمادران داراي فرزند .دوشيدن شير

و اين مادران اين نكته حائز اهميت است كه اگر امكان دارد به6ظرف در همان روز اول ، شروع ساعت اول زايمان

و درست مشابه مكيدن پستان توسط نوزاد به جريان امر اين.نماينددوشيدن شير  يافتن شير كمك مي كند،

ا ، برقراري جريان شير را تسهيل مي نمايدبالفاصله پس .ز زايمان

بسيار ارزشمند نوزادش برايكم، همين مقدار را بدوشدشچند سي سي آغوزفقطي مي توانداگر مادرحتي

.است 

و بزرگتر32حدودي كه با سن حامگي كوكان به متولد مي شوند، هفته .پستان هستنداز مكيدنشروع قادر

، هفته30-32بيني كه با سن حاملگيكودكان و يا قاشق تغذيه متولد مي شوند مي توانند با يك فنجان كوچك

.شوند

و از طريق30كودكان كوچك تر از ت هفته معموال بايد در بيمارستان .غذيه شوندلوله
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در ابتدا ممكن استوي. را به پستان بگذارداود به مادر اجازه بدهيدشخوب نوزادبه محض اينكه حال عمومي

و يا فقط كمي بمكد و فقط آنرا ليس بزند ا. دنبال نوك پستان بگردد  تأمين تمامطمينان يافتن از سپس براي

بابه مي توانيد نوزاد نياز هاي .ادامه دهيد شير دوشيده شده با فنجانتغذيه او

م LBWوقتي نوزاد و حتي زمان طوالني در طول تغذيه، ممكن استي كندمكيدن مؤثر را شروع ، به دفعات

و بعد4-5مثال ممكن است.دكنمتوقف مكيدن خود را .دقيقه متوقف شود4-5بار بمكد

را دور كرد،اين نكته مهم است كه به هيچ وجه نبايد او را به سرعت از پستان مادر و بلكه او بايد همچنان در بغل

تا زير پستان .د نماياده بود دوباره شروع به مكيدنآم هر وقتنگه داشت

شير دوشيده شده پس از تغذيه با پستان،. اين كار را حتي تا يك ساعت نيزادامه دهددر صورت لزوم مي تواند او

.فنجان به او عرضه كنيدرا با 

حتي در خوب پستان گرفتن نوزاد. اطمينان حاصل كنيد كه مكيدن نوزاد در وضعيت خوبي صورت مي گيرد

 ، ممراحل اوليه .ثر را زودتر امكان پذير مي سازدؤمكيدن

: بشرح زير است LBWنوزاد براي به پستان گذاشتنبهترين وضعيت مادر

را- وو بازو با دستبايد تمام طول بدن نوزاد .مخالف بگذاردطرف به پستان بگيرد

در-  بغليوضعيت زيربغل كردن نوزاد

كه را بطور منظم پيگيري كرد LBWبايد نوزادان تمام شيرمادر مورد نيازشان را دريافت تا اطمينان حاصل شود

. مي كنند

كه HIVمادران LBWنوزادان و آن هايي  بيشتر در معرض خطر، كرده اند را انتخاب تغذيه جايگزين مثبت

و مشكالت ها اطمينان از رشدبراي هستند مادران را تشويق كنيد كه تغذيه. بايد بطور منظم پيگيري شوندآن

.شان بدهند جايگزين را به وسيله فنجان به كودك

كه قادر به تغذيه از پستان نيستLBWمقدار شير مورد نياز نوزاد
؟چه شيري داده شود

)ششير مادر خوداز در صورت امكان(شير دوشيده شده مادر: انتخاب اول

 شير مصنوعي تهيه شده طبق دستورالعمل:انتخاب دوم

ز :) LBW(گرم 2500كودكان با وزن كمترا

بارا تغذيه- .به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن شروع كنيد شير ميلي ليتر60ابتدا

رمقدار- به ازاء هر او ميلي ليتر به ازاء هر كيلوگرم در روز افزايش دهيد تا زماني كه ميزان دريافتي20ا شير

.برسدميلي ليتر200بهدر روزوزن بدنكيلوگرم
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به- هر8-12اين حجم كلي را .ساعت تغذيه شود2-3وعده تقسيم كنيد به گونه اي كه

بهنبه همي- و يا بيشتر گرم 1800ترتيب ادامه دهيد تا وزن او .بطور كامل از پستان تغذيه شودبرسد

.را كنترل كنيد ساعته كودك24دريافتي شير ميزان-

. متفاوت باشدميزان تغذيه فردي ممكن است-
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38 جلسه

 نمايش تهيه غذا
:اهداف

: توانست اين فصل شركت كنندگان خواهند خاتمهاز پس

. يا كودك خردسال آماده كنند شير خواريك يك بشقاب غذاي مناسب براي•

.شرح دهند كه چرا اين غذاها را انتخاب كرده اند•

.يك نمايش تهيه غذا را با يك مادر يا مراقب كودك اجرا كنند•

مي آموزش يك براي ، شما : به طرق زير عمل كنيد توانيدمهارت يا رفتار جديد

) استيخوبروش(. به مادر بگوييد چطور آن را انجام دهد

اوكردن غذا هستيد آمادهوصحبت مشغول شما كه از مادر بخواهيد وقتي  ) استي بهتراين روش(.كند نگاه،

)است روشبهترين اين(. كمك كنيد تا به طور عملي خودشان غذا را آماده كنندانبه مادر

 شيرخوارمقدار غذا براي عرضه به

 دفعات تركيب سن

مقدار غذاي يك كودك

متوسط كه معموال در يك

*وعده مي خورد

و با حريره غلي ماه8-6 غذاهايظ

.شروع كنيدشده پورهخوب 

با غذاهاي خانگي خوب پوره

.و نرم شده ادامه دهيد

وعده در روز بعالوه3-2

، تغذيه مكرر  باشيرمادر

بسته به اشتهاي شيرخوار

 ميان وعده نيز2-1

.مي توان به شيرخوار داد

در2-3با قاشق غذاخوري

.هر وعده شروع كنيد

مقدار را به تدريج تا نصف

ميلي ليتري 250يك فنجان 

.افزايش دهيد

غذاهاي خردشده يا له شدهماه11-9

و غذاهايي كه كودك بتواند

.برداردبا دست

وعده بعالوه تغذيه4-3

 باشيرمادر،

بسته به اشتهاي شيرخوار

 ميان وعده نيز2-1

.مي توان به شيرخوار داد

نصف يك فنجان يا كاسه

.ميلي ليتري 250

در صورت غذاهاي خانواده ماه23-12

بصورت خرد شده يا لزوم 

.له شده 

وعده بعالوه تغذيه4-3

 باشيرمادر،

بسته به اشتهاي شيرخوار

ميان وعده نيز2-1

.مي توان به شيرخوار داد

يك فنجان يا سه چهارم

.ميلي ليتري 250كاسه 

و1-2:اگر كودك باشيرمادر تغذيه نمي شود، بعالوه .وعده غذاي اضافي هر روز1-2فنجان شير هر روز



٢١٩ 

و كاسه منافوق جدول مقادير ذكر شده در* مقادير فرض شده براي.ب مورد استفاده در محل تطبيق دهيدسرا با فنجان

)8-1(غذاهايي با تراكم انرژي  .كيلوكالري در هر گرم است/.

كودك خردسالآماده كردن يك وعده غذاي–الف38تمرين
:گروه

نظريه هادستيابيوظيفه

:تركيب غذاها

:غذاي عمده

منبع غذاي حيواني

ث حبوبا/لوبيا ت بعالوه منابع ويتامين

 ميوه يا سبزي

و سبزيجات سبز تيره يا ميوه جات

 سبزيجان زرد رنگ

و قوام غلظت

مقدار

و بهداشتي  تهيه شده با روشي سالم

:پيام هاي كليدي

1.................................................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................................................... 
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امشاهده يادآوري يك مهارتر واقعا خودش غذا را تهيه مي كند،گرچه وقتي كه ماد. يفاي نقش مفيد است نمايش

.جديد آسان تر است

تا نحوه به مادر براي آموزش مهارت كمك هنگام. مهم است بسيار كاري را ياد بگيرد كمك كردن شما به مادر

.جديد از اصول مشاوره استفاده كنيد

: استفاده كنيد بشرح زير شما مي توانيد از مهارت هاي خود

د باز استفاده كنيد تا متوجه شويد كه آيا مادرتاز سؤاال• .رك مي كندمنظور شما را

و لحن از بكاربردن• و پرهيزانتقادي كلمات قضاوت كننده . كنيد تمجيدمادراز كنيد

با• ، و مناسب مطالب را توضيح دهيديروش براي درك بهتر مادر . ساده

و حمايت خودش غذا را با تا به مادر اجازه دهيد ممكن است هر وقت شما آماده كند تا اعتماد به نفس كسب كرده

وي غذاها توسطآماده كردن مشاهده. توانمند شود  كههژكارمند بهداشتي كافي نيست به مشكلي در وزن هنگامي

 مي تواند به ايجادغذا درست كردن همان اندازه با حمايت به همراه آموزش.داردوجوداو گيري كودك يا تغذيه

و .تسهيل يادگيري مادر كمك نمايد اعتمادبنفس
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 تهيه غذاي كودكان خردسال راهنماي برنامه ريزي براي نمايش گروهي

وجمع آور  الزم موادي تجهيزات

 پخته شده براي آماده كردن غذا غذاي•

و ظروف براي تهيه غذاب•  شقاب ها

و شيرخواران جهت چشيدن ظروف•  آماده شده غذاي براي مادران

 غذا براي آماده كردن ميز•

ها•  امكاناتي براي شستن دست

 مرور اهداف نمايش

و مغذي براي كودكان خردسال با استفاده از مواد.1 آموزش مادران در مورد چگونگي تهيه غذاهاي ساده

)آموزش از طريق انجام دادن( غذايي محلي در دسترس 

ها)ياغلظت( قوام نشان دادن.2  به مادران مناسب اين غذا

و مقبوليت.3 و كودكان خردسالهاغذانشان دادن طعم ي آماده شده براي مادران

 تعيين پيام هاي كليدي

را(به مادران انتخاب كنيد ارائهكليدي را براي پيام1-3تعداد• .)ببينيد جلدپشت داخل پيام هاي كليدي

باه• سر پيام را كه(كننده پي گيري كنيد كنترلالؤيك با كلمات ساده مثل بلي يا خير نتوان سؤالي

د .داجواب (

: براي مثال

 نرژي بيش تري به كودكانا،و نمي ريزند در قاشق مي مانندكه هايي كه به قدر كافي سفت هستند غذا.1

.مي دهند

كو:سؤال كنترلي  در قاشق غذابطوري كه سفت: پاسخ(؟بايد باشدطورچدك خردسال قوام غذا براي

.)و نريزددمانب

وب غذاهاي.2 وا منبع حيواني مخصوصاً براي كودكان خوب هستند كمك مي كنند كه آن ها بخوبي رشد كرده

و سالم باشند .قوي

،: پاسخ(؟يي با منبع حيواني مي توانيد به كودكتان بدهيدهاشما در دو روز آينده چه غذا: سؤال كنترلي گوشت

، اين ها غذا ، پنير ، تخم مرغ .ي مخصوص براي كودك هستندهاماهي (

و: را ياد بگيرد كودك خرد سال الزم است خوردن.3 و حوصله او را به خوردن تشويق كرده شكمكبا صبر

 كنيد

و تشويق: پاسخ(؟را به كودك ياد دهيددنخورغذا شما چطور بايد: سؤال كنترلي و حوصله . با صبر (
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 توضيح مراحل نمايش

اشاز• . تشكر كنيد مادر براي مراجعه

كد• كنستورالعمل غذايي را .به وي ارائه دهيد،ده قرار است تهيه

و غذاءيك از اجزاهر• ي كه مي توانند جانشين هريك از اجزاء ديگر به مواد.نشان دهيد را در دست گرفته

، پودر شير. اشاره كنيد،شوندموجود  tinned(داخل قوطي يا شير خشكبراي مثال روغن به جاي كره

milk ( ه به جاي شير تازشده يا آب مخصوص پخت غذا يا آب جوشيده،به جاي شير تازهشيرين نشده

.در دسترس نباشد اگر شير

دو حداقل• و به قدر كافي. مادر براي تهيه غذا دعوت كنيد از رااتتركيباگر ممكن است در اختيار غذا

در3يا2از داريد هر گروه دو نفري درخواست كنيد تا و با بشقاب حاوي دو نفر تهيه غذا شركت كنند

.و ظروف خودشان كار كنندييغذاات تركيب

در• ، براي مثال طول با مادران :هر مرحله از تهيه غذا صحبت كنيد

را- .بشوييد دست ها

يا- ...سيب زميني را نرم كنيد

. را اضافه كنيد ......و مقدار مناسبي از ماهي يا تخم مرغ-

. مقدارمناسبي از شير يا آب را اضافه كنيد-

و وقتي تمام شد با يك قاشق يي كه به قوام مطلوب غذا• قوام آن مادران در حال تهيه آن هستند اشاره كنيد

. نمايش دهيد را 

از• و هزينهكميغذايمواد استفاده موجود در سفرهيهامغذي مخصوصاً استفاده از غذااتتركيبمحلي

. كنيد تاكيدخانواده را 

از از مادران سؤال كنيد آيا در فراهم آوردن• و هر يك جانشين آن موادبه(دارند مشكلي غذا ات تركيباجزا

. اشاره كنيد ، آيا مي توانند غذا را در منزل آماده كنند) . از مادران سؤال كنيد

 پيشنهاد كنيد غذاي تهيه شده را بچشند

اكه غذا را آماده كردياز مادران• راتا ند دعوت كنيده و نظرشان .ابراز دارندآن را در مقابل ديگران بچشند

كنتميز هاي از قاشق( .دناستفاده (

و آن را به كودكان خردسال• ماهه6كه حداقل(شان از مادران دعوت كنيد غذاي تهيه شده را بچشند

كن. بدهند)هستند .دناز يك قاشق تميز براي كودك استفاده

ت• ه استفادهنگام برنامه ريزي نمايش انتخاب كرده بوديد، پيام هاي كليدي كه بر Ĥكيد از اين فرصت براي

.كنيد
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 سؤاالت كنترل كننده بپرسيد•

؟ براي پاسخ غذامواد• . منتظر بمانيد حاضرينيي كه در اين دستورالعمل غذايي به كار مي روند چه هستند

.پس كارمند بهداشتي مجددا فهرست غذاها را بلند مي خواندس•

م• كنانادراز كنش خردسال كودكد اين غذا را براينمي توانچه موقعدنبپرسيد كه فكر مي براي(دنان آماده

)مثال فردا

م• و سؤاالتي توانيدشما .كننده را تكرار كنيد كنترل دوباره پيام هاي كليدي

 را خاتمه دهيدنمايش تهيه غذا

و• . تشكر كنيد شان مشاركت از مادران براي آمدن

د ان از مادر• همسايه اي كه كودك خردسالابرا كردن اين غذاآماده انش جديدشان در موردبخواهيد تا

.، در ميان بگذارنددارد 

مركودك رشد كنترلو از مادران دعوت كنيد براي مشاوره تغذيه• .مراجعه كننددرماني كز بهداشتيا به
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و مقدار غذاهيهت هايي براي نمايشر العملدستو .تكميل كنيد نياز موردـ با غذا

1دستورالعمل
 ماهه10كودكيك   main courceغذاي خانواده براي

)ميلي ليتري 250يا كاسه/ يك فنجان–حدود نصف فنجان پر

 ) :  ....................................................................قوت غالب( غذاي عمده

 ..............................................................................................: گوشت يا ماهي يا لوبيا ها

ث را براي افزايش جذب آهن ، يك منبع ويتامين اگر از لوبياها يا تخم مرغ بجاي گوشت استفاده مي شود

 .................................................................:  .....................................................اضافه كنيد 

 : ...................................................................................................سبزي سبز تيره يا زرد رنگ

 قاشق غذاخوري بزرگ1: يا آب سوپ در صورت عدم دسترسي به شير داغ شير يا آب جوشيده شده

و از سطح و بشقاب هاي تميز دست هاي تان را بشوئيد .استفاده كنيد پاكيزه، ظروف

.با هم له يا پوره كنيدغذاهاي پخته شده را

و خوب مخلوط كنيد .روغن يا مارگارين افزوده

م- قوام غذا را به وسيله قاشق كنترل كنيد و نمي ريزدغذا با قوام مناسب به آساني در قاشق .ي ماند

و خوب مخلوط كنيد فقط مقدار كمي شير يا آب به منظور تامين. شير يا آب به غذاهاي پوره شده اضافه كرده

.قوام مناسب به غذا اضافه كنيد

2دستورالعمل
پر(ماهه15كودكيك     main courceغذاي خانواده براي )يك فنجان

: قوت غالب( غذاي عمده (.................................................................... 

 : ..............................................................................................گوشت يا ماهي يا لوبيا ها

، يك منبع ويتا ث را براي افزايش جذب آهن اگر از لوبياها يا تخم مرغ بجاي گوشت استفاده مي شود مين

 :  ......................................................................................................................اضافه كنيد 

 ................................: ...................................................................سبزي سبز تيره يا زرد رنگ

)قاشق كوچك( قاشق مرباخوري1: روغن يا مارگارين

و از سطح و بشقاب هاي تميز دست هاي تان را بشوئيد .استفاده كنيد پاكيزه، ظروف

 خرد كرده يا با هم له يا پوره كنيد)بسته به سن كودك(غذاهاي پخته شده را به قطعات كوچك

و خوب مخلوط كنيدروغن يا .مارگارين افزوده
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39جلسه

 پيگيري پس از آموزش

:اهداف
:پس از خاتمه اين جلسه شركت كنندگان خواهند توانست

جد مطالب- .نمايندحيشرت د، كسب كنن كه انتظار مي رودرا ول توانمندي هاييو ترتيب

را- .دهند توضيح اجزاء جلسه پيگيري

.دنماينفهرست، كامل كنند الزم است وظايفي را كه براي جلسه پيگيري-

ا يكز اين دوره بين يك تا سه ماه پس شد، اين. اين پيگيري يك امتحان يا آزمايش نيست.جلسه پيگيري برگزار خواهد

اين دوره طراحي شده يادگيري توانمندي هاي مورد انتظار شركت كنندگان به منظور تداوم به شما كمكبراي جلسه 

و هم چنين براي حل مشكالت تغذيه شيرخواران كه پس از بازگشت به كار با آن ها مواجه شده ايد، به شما كمك  است

.مي كند

ك، را اداره مي كندپيگيري مربي كه اين جلسه و يا مي تواند يكي از مدرسين دوره اي باشد ه شما شركت كرده ايد

 شيرخوارمشاوره تغذيهو مربي دوره آموزشيفردي باتجربه بايدي كه شما او را مالقات نكرده ايد امامربي ديگر

.باشد

ها وانمنديت

و دانش براي توانمند شدن در هر امري شما بايد. ها را مالحظه مي فرماييد جدول توانمندي 228 در جدول صفحه

و يكي براي توانمندي ،ديگري دانش- سه ستون دارد مذكور جدول. داشته باشيدراي مربوطهها مهارت مورد نياز

از را سريع"دانش"پي مي برند كه بخش اكثر مردم.هاي مورد نياز براي مهارت ستون سوم   بخشتر

مي" مهارت" .كنند كسب

هاي مثال مهارت. مديريت بسياري از موقعيت ها ضروري اندهاي صدر جدول براي شما مي بينيد كه توانمندي

تر همان طور كه به قسمت هاي.دندوره آموختيد در اكثر شرايط كاربرد دار اين مشاوره اي كه شما در  جدول پايين

. را بكار بگيريدجدول باالي در هاي ذكر شده توانمنديتعدادي از بايد شماكه توجه مي كنيد،مي بينيد
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ازكه ست احساس كنيدا ممكنشما ، قبال با شركت در اين ذكر شدهدر جدول"دانش"آنچه را كه تحت عنوان بسياري

آ حس اما.موخته ايددوره . الزم داريدليست شده"مهارت هاي"براي تكميل بيشتري خيلي تمرينكه كنيد احتمال دارد

براي جمعاي مهارت استفاده از مهارت هاي مشاورهيا، فنجانبا) LBW(نوزاد كم وزنبراي مثال مهارت تغذيه يك

."ماهه6-23 فرم بررسي دريافت غذاي كودك"با استفاده از آوري اطالعات تغذيه تكميلي 

ميكه وقتي چه.ها را تمرين كنيد فرصت خواهيد داشت كه بسياري از اين مهارتد، گردي به محل كار خود بر هر

مبيشتر تمرين  . مي شوداهرتر كنيد

 جلسه پيگيري

مربي كه براي ارزيابي شما مي آيد ترتيب اين جلسه را با مركز بهداشتي. وقت مي گيرديك روز كامل پيگيري جلسه

.درماني محل كار شما خواهد داد

و بحث در مورد مشكالتخواهد بود لسه صبح كار عمليج كهيو جلسه بعد از ظهر تمرينات نوشتاري در شما است

را. عمل با آن ها مواجه شده ايد .مطرح كنيد اين فرصتي است تا مشكالت تان

مي،معدود است يك مركزدرشما اگر تعداد بطور انفرادي ولي تمرينات كتبي گروهي باشدتواند بحث بعد از ظهر

.انجام خواهد شد

كه توانمندي ميشما بر اساس آن ها در جلسه صبح هايي  در جدولكه هستندتوانمندي هايي همان،ديشو ارزيابي

و پس از ست شما را به بخشاكنمم. است آمده اين كتاب آغوشدربخواهند مادري را براي از شما زايمان ببرند

كه.و به پستان گذاشتن نوزادش آموزش دهيدگرفتن   در مورد،دارد HIV ويروس يا از شما بخواهند با مادري

را منحنيخواسته شود كه از شمايا. وش هاي ممكن براي تغذيه شيرخوارش مشاوره كنيدر نقطه رشد يك كودك

و  .تفسير كنيد گذاري

 آمادگي براي جلسه پيگيري

ب براي جلسه پيگيري :شرح زير انجام دهيده الزم است چندين كار

ها.را كامل كنيدكتاب 235تمرينات صفحه-1  هستند كه شما تمريناتي در مورد مشكالت شيردهي اين

و مهارت مي را. حل كنيد كرده ايد، آن ها را كسب هاي مشاوره اي كه توانيد با دانش در كتاب با مداد پاسخ ها

ميدر جلسه پيگيري. تان همانند آنچه كه در طول اين دوره انجام داده ايد، وارد كنيد و مربي به شما سر زند

راها پاسخ .مي بينيد جداگانهي هر يك از شما

م-2 ست. را كامل كنيد234هاي صفحه هارتگزارش يك ها، يك ستون براي مهارت.دون داراين گزارش سه

و ، اي ستون براي تاريخ و توصيه راه.يك ستون براي هر نوع پيشنهاد نگامي كه در مركز خودتان مهارتي
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آ مي بريد، بكار راو بعدي تاريخو كرده ليستن مهارت را بايد كه را هايي مهارتليست.بنويسيد هر توصيه اي

.اين راهنماي آموزشي ذكر شده است 228-233 در صفحات انتظار مي رود ياد بگيريد،

، ازباشما 2005روز اول ماه جواليدر: براي مثال بنابراين با، مهارت مشاهده شيردهي فرم استفاده ارزيابي تغذيه

و مهارت را در ستون دوم شما بايد.شيرمادر را تمرين مي كنيد .نويسيدبتاريخ را در اولين ستون

آنكه شايد متوجه شده ايد ، نگرفته بلكه شما.را قيچي وار گرفته است مادر پستانش را به نحوي كه توصيه مي شود

.يادداشت كنيداين نكته را در ستون سوم گرفتن پستان در وضعيت ديگري را به او پيشنهاد كرده ايد، لذا 

 هنگامي كه براي جلسه پيگيري مراجعه مي كنيدتا بتوانيد كنيديادداشت، با آن برخورد كرده ايدكه شماراي هر مشكل

.دنمائيبا مربي خود بحث آن را

اي است كه شما مشكالت جايي براي يادداشت تان كتاب 229باالخره در صفحه-3 ها جرايحين  تانيآموخته

ادر طول اين دوره ب.يدتجربه كرده و كمبود پرسنله مثال تغذيه با مادران در مورد مشاوره،دليل شلوغي مركز

را نوزادانچون مشكل داشته ايد اولين تغذيه نوزاد مادر سزارين شدهكمك به يا براي،مشكل بوده استتكميلي 

را. نگه مي دارند بخش نوزادان پس از تولد در . بحث كنيدبا مربي جلسه پيگيريدرمي توانيد اين مسائل

مي مربي به ليست مهارت،بعد از ظهرپيگيري هنگامر جلسهد مي هاي شما نگاه و گويد كه كدام را توانسته ايد كند

.انجام دهيد
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و پيگيري بعدازآن كسب نمايندت وانمندي هايي كه انتظار مي رود شركت كنندگان طي اين دوره

مهارت هادانشتوانمندي
از-1 و استفاده مهارت خوب گوش كردن

 آموختن در مشاوره با مادر

و آموختن را نام ببريد6- .مهارت گوش كردن

.براي هر مهارت يك مثال بزنيد-

هنگام مشاوره با مادر در مورد تغذيه-

شيرخوار يا كودك خردسالش از مهارت هاي 

و آموختن .استفاده كنيد بخوبي گوش كردن

استفاده از مهارت هاي ايجاد اعتماد-2

، براي مشاوره با مادر و حمايت  به نفس

و حمايت را نام6- مهارت ايجاد اعتماد به نفس

.ببريد

يك- .مثال بزنيد براي هر مهارت

هنگام مشاوره با مادر در مورد تغذيه-

شيرخوار يا كودك خردسالش از مهارت هاي 

و حمايت بخوبي استفاده  ايجاد اعتمادبنفس

.كنيد

را- مادر با شير تغذيه يك وعده ارزيابي-3 و ترتيب فرم مشاهده شيردهي محتويات

.شرح دهيد

يك با استفاده از فرم مشاهده شيردهي-

.وعده تغذيه باشيرمادر را ارزيابي كنيد

مادر،با استفاده از فرم مشاهده شيردهي-

.نيازمند كمك را شناسايي كنيد

كمك به مادر براي در آغوش گرفتن-4

و شيردادن   شيرخوار

نكته كليدي وضعيت در آغوش گرفتن4-

.شيرخوار را شرح دهيد

پس- را تانش توضيح دهيد كه چگونه مادر بايد

.دنگه دارشيردهي هنگام

در(بغل كردن شيرخوار در وضعيت هاي اصلي-

و متقاطع را) حالت نشستن،دراز كشيدن، زيربغلي

. شرح دهيد

و بد بغل كردن- وضعيت هاي خوب

نكته كليدي4شيرخوار را با توجه به 

.تشخيص دهيد

به مادر كمك كنيد تا كودكش را با استفاده-

نكته كليدي در وضعيت هاي مختلف بغل4از 

.كند

كمك به مادر براي پستان گرفتن-5

 شيرخوارش

و فيزيولوژي- و نحوه مكيدنآناتومي پستان

.شيرخوار را شرح دهيد

را4- نكته كليدي پستان به دهان گرفتن شيرخوار

.شرح دهيد

و بد پستان به دهان- نشانه هاي خوب

و مكيدن مؤثر را مطابق فرم گرفتن شيرخوار

.مشاهده شيردهي تشخيص دهيد

در- به مادر كمك كنيد تا وقتي شيرخوارش

وضعيت مناسبي است پستان را به دهان او 

.بگذارد

تشريح الگوي مطلوب تغذيه-6

 باشيرمادر، براي مادر

و جاري شدن شيرمادر را- فيزيولوژي توليد

.شرح دهيد

از) تقاضايبرحسب(تغذيه نامحدود- شيرخوار

و استفاده  و مدت مكيدن در هر وعده نظر دفعات

.از هر دو پستان را به تناوب شرح دهيد

براي مادر الگوي مطلوب تغذيه شيرخوار-

و تغذيه برحسب تقاضا را شرح باشيرمادر

.دهيد

كمك به مادر براي دوشيدن شيرش-7

 با دست

است موقعيت هايي را كه دوشيدن شير مفيد-

.،شرح دهيد

و فيزيولوژي شيردهي را شرح- آناتومي پستان

.دهيد

چگونگي تحريك رفلكس اكسي توسين را شرح-

.دهيد

و آماده كردن يك ظرف براي- چگونگي انتخاب

.دوشيدن شير را شرح دهيد

را- چگونگي ذخيره كردن شير دوشيده شده

.شرح دهيد

ح دهيد چگونه رفلكس اكسيشربه مادر-

. را تحريك نمايدتوسين

، پشت- براي تحريك رفلكس اكسي توسين

.مادر را بماليد

يك- به مادر كمك كنيد تا ياد بگيرد چگونه

.ظرف را براي دوشيدن شيرش آماده نمايد

مراحل دوشيدن شير با دست را براي مادر-

.شرح دهيد

با- دست مادر را در حال دوشيدن شير

و در صورت لزوم به او كمك نمائيد .مشاهده
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مهارت هادانشتوانمندي
.مزاياي تغذيه با فنجان را نام ببريد-كمك به مادر براي تغذيه شيرخوار با فنجان-8

كه بايد بر اساس وزن به را حجم شيري-

.برآورد كنيد، شيرخوار داده شود 

چگونگي آماده كردن يك فنجان را در شرايط-

.بهداشتي براي تغذيه شيرخوار، شرح دهيد

براي مادر نمايش دهيد كه چگونه يك فنجان را-

.بطور بهداشتي براي تغذيه شيرخوارش آماده كند

با- با مادر تمرين كنيد كه چگونه شيرخوارش را

.فنجان بطور ايمن تغذيه كند

و- براي مادر حجم شيرمورد نياز شيرخوار

ساعت شرح24ذيه فرزندش را در حداقل دفعات تغ

. دهيد

و تفسير منحني رشد-9 .مفهوم منحني هاي استاندارد را شرح دهيد-ترسيم

و- ، سن توضيح دهيد كه در كجاي منحني رشد

.وزن كودك را پيدا كنند

مقادير وزن كودك را روي منحني رشد ترسيم-

.كنيد

.منحني رشد اختصاصي كودك را تفسير كنيد-

گرفتن شرح حال تغذيه يك شيرخوار-10

 ماهه6-0

و ترتيب فرم شرح حال- كودكتغذيهمحتويات

.ماهه را شرح دهيد6-0

شرح حال تغذيه اي كودك را با استفاده از فرم-

و با مهارت هاي مشاوره اي مناسب بر مذكور

. اساس سن كودك تهيه كنيد

يدي تغذيهپيام كل10آموزش مادر در مورد-11

 تكميلي

شش پيام كليدي در مورد چيزهايي كه بايد-

شيرخوار يا كودك خردسال براي تكميل كمبودهاي

و شرح دهيد پيام.(تغذيه اي بخورد را نام برده

)1-6كليدي 

و- در مورد زمان استفاده از تصاويرغلظت غذا

.آنچه كه هر تصوير نشان مي دهد، توضيح دهيد

دي در مورد مقدار غذايي كه بايد به دو پيام كلي-

شيرخوار يا كودك خردسال داده شود را نام برده 

)7-8پيام كليدي.(و شرح دهيد

يا- پيام كليدي در مورد چگونگي تغذيه شيرخوار

و شرح دهيد پيام.(كودك خردسال را نام برده

)9كليدي 

يا- پيام كليدي در مورد چگونگي تغذيه شيرخوار

و كودك خردس ال هنگام بيماري ها را نام برده

)10پيام كليدي.(شرح دهيد

پيام كليدي در مورد چيزهايي كه6براي مادر-

تكميل بمنظورشيرخوار يا كودك خردسالبه بايد

پيام.(د را شرح دهيدانكمبودهاي تغذيه اي بخور

)1-6كليدي 

در طول مشاوره با مادر از تصاوير غلظت غذاها-

.كنيداستفاده 

براي مادر دو پيام كليدي در مورد مقدار غذايي-

كه بايد به شيرخوار يا كودك خردسال بدهد را 

)7-8پيام كليدي.(شرح دهيد

براي مادر پيام كليدي در مورد چگونگي تغذيه-

پيام.(شيرخوار يا كودك خردسال را شرح دهيد

)9كليدي 

ت- غذيه براي مادر پيام كليدي در مورد چگونگي

شيرخوار يا كودك خردسال هنگام بيماري ها را 

)10پيام كليدي.(شرح دهيد

.ده اقدام براي موفقيت شيردهي را نام ببريد- مشاوره با خانم باردار درباره شيردهي- 12

شرح دهيد كه چگونه كد بين المللي بازاريابي-

جانشين شونده هاي شيرمادر به حفظ تغذيه با 

.مي كندشيرمادر كمك 

شرح دهيد كه چرا تغذيه انحصاري با شيرمادر-

.ماه اول اهميت دارد6در 

و داليل اهميت آغوز را نام- خصوصيات ويژه

. ببريد

در بحث با خانم باردار در مورد مزاياي تغذيه-

انحصاري با شيرمادر از مهارت هاي مناسب 

.مشاوره اي استفاده كنيد

وگيبراي خانم باردار چگون- شروع شيردهي

و الگوي مطلوب تغذيه باشيرمادر را  برقراري آن

. شرح دهيد

.استفاده كنيد6و1،2از توانمندي هاي-

و-كمك به مادر براي شروع شيردهي-13 اهميت تماس زودرس بعد از زايمان با نوزاد

.تغذيه وي با آغوز را بحث كنيد

هاي بهداشتي چگونگي تأثير روش هاي مراقبت-

.بر شروع تغذيه انحصاري باشيرمادر را شرح دهيد

مادر را براي شروع تماس پوست با پوست با-

و به پستان گذاشتن او نوزادبالفاصله پس از تولد

.كمك كنيد

.استفاده كنيد5و1،2،4از توانمندي هاي-
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مهارت هادانشتوانمندي
6حمايت از تغذيه انحصاري باشيرمادر براي-14

 ماه اول

داليل اهميت تغذيه انحصاري باشيرمادر را شرح-

.دهيد

حمايت مورد نياز مادر را براي حفظ تغذيه-

.انحصاري فرزندش باشيرمادر شرح دهيد

.استفاده كنيد10تا1از توانمندي-

كمك به مادر براي حفظ تداوم تغذيه با-15

 سال يا بيشتر2شيرمادر به مدت

اهميت تغذيه با شيرمادر را در دو سال اول-

.زندگي شرح دهيد

شامل تشريح10و1،2،9از توانمندي هاي-

سال يا بيشتر استفاده2ارزش تغذيه باشيرمادر تا

.كنيد

شيرخوار دريافتداليل شايعي را كه ممكن است-"ناكافي بودن شير"كمك به مادر براي-16

.ناكافي شير داشته باشد ،شرح دهيد

شيرمادر را آشكار داليل شايع براي ناكافي بودن-

.شرح دهيد

نشانه هاي معتبر دريافت ناكافي شير توسط-

.شيرخوار را شرح دهيد

را براي تصميم در10و1،3،9توانمندي هاي-

.مورد علل بكار ببريد

بر براي غلبه8تا4و،2توانمندي هاياز-

.استفاده كنيدمادر مشكل، شامل تشريح علت مشكل

.علل گريه مكرر كودك را نام ببريد-كمك به مادري كه كودكش مكررا گريه مي كند-17

نحوه برخورد با كودكي كه مكرر گريه-

.مي كند را شرح دهيد

براي تصميم در10و1،3،9از توانمندي هاي-

.استفاده كنيد مورد علل

ه-  براي غلبه بر مشكل6تا4،و2اي از توانمندي

.مادر استفاده كنيد علت مشكلشامل تشريح

و حمل كودك- مبتال به وضعيت هاي بغل كردن

.را براي مادر نمايش دهيد ليككو

كمك به مادري كه كودكش از تغذيه باشيرمادر-18

 امتناع مي ورزد

گ- .رفتن پستان را نام ببريدعلل امتناع كودك از

را- نحوه برخورد با امتناع كودك از گرفتن پستان

.شرح دهيد

براي تصميم در10و1،3،9از توانمندي هاي-

.استفاده كنيد امتناع مورد علل

بر5و2،4از توانمندي هاي- مشكل، براي غلبه

.مادر استفاده كنيد شامل تشريح علت مشكل

با- به مادر كمك كنيد تا تماس پوست با پوست

نوزادش برقرار كند، اين عمل به شيرخوار براي 

 پذيرش مجدد پستان كمك 

.مي كند

و8و7از توانمندي هاي- براي حفظ توليد شير

.كودك استفاده كنيد mainwhileتغذيه 

كمك به مادري كه نوك پستان هاي صاف يا-19

 فرو رفته دارد

و قابليتت- و فرورفته فاوت بين نوك پستان صاف

.كشش را شرح دهيد

و- نحوه برخورد با نوك پستان هاي صاف

.فرورفته را شرح دهيد

و فرورفته را تشخيص- نوك پستان هاي صاف

.دهيد

بر8و7و،2،4،5از توانمندي هاي- براي غلبه

.استفاده كنيد مشكل

چگونگي استفاده از روش سرنگ براي درمان-

. نوك پستان هاي فرورفته را براي مادر شرح دهيد

و محتقن را شرح دهيد-كمك به مادر براي پستان هاي محتقن-20 .تفاوت بين پستان هاي پر

.علل احتقان پستان را شرح دهيد-

چگونگي برخورد با پستان هاي محتقن را شرح-

.دهيد

و محتقن را از يكديگر- تفاوت بين پستان هاي پر

.تشخيص دهيد

و2از توانمندي هاي- با7تا4، براي برخورد

.استفاده كنيد مشكل
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كمك به مادري كه نوك پستان هايش دچار-21

.زخم يا شقاق است

علل زخم شدن يا شقاق نوك پستان ها را نام-

.ببريد

و فيزيولوژي مرتبط با پستان را شرح- آناتومي

.دهيد

پستان) كانديدايي(چگونگي درمان عفونت قارچي-

.را شرح دهيد

و شقاق را تشخيص- نوك پستان هاي دچار زخم

.دهيد

.عفونت كانديدايي پستان را تشخيص دهيد-

با8و7و5تا2از توانمندي هاي- براي برخورد

.شرايط استفاده كنيداين 

و ماستيت را شرح دهيد-كمك به مادر مبتال به ماستيت-22 .تفاوت بين احتقان

.علل بسته شدن مجاري شير را نام ببريد-

چگونگي برخورد با مجاري بسته شير را شرح-

.دهيد

.علل ماستيت را نام ببريد-

ها- چگونگي برخورد با ماستيت شامل انديكاسيون

و ارجاع را شرح دهيد براي .درمان با آنتي بيوتيك

آنتي بيوتيك هاي مورد استفاده براي ماستيت-

.عفوني را شرح دهيد

  HIVتفاوت بين نحوه درمان ماستيت در مادر-

.منفي را شرح دهيدHIVمثبت با مادر

و مادر را در صوت- ماستيت را تشخيص داده

.لزوم ارجاع دهيد

.شير را تشخيص دهيد مجراي بسته-

.مجراي بسته شير را به نحو مطلوب درمان كنيد-

را- با استفاده از توانمندي مادر مبتال به ماستيت

و آنتي بيوتيك استراحتو،8تا1هاي ، مسكن ها

به سطح مناسب.درمان كنيداگر مورد نيازند، ها

.براي دريافت مراقبت ارجاع دهيد

مثبت مبتال به ماستيت را براي دريافت  HIVمادر-

. مراقبت هاي الزم به سطح مناسب ارجاع دهيد

كمك به مادر براي تغذيه نوزاد كم وزن- 23

)LBW (و بيمار

و بيمار)LBW(اهميت تغذيه نوزاد كم وزن-

.را باشيرمادر شرح دهيد

روش هاي متفاوت براي دادن شيرمادر به نوزاد-

.را شرح دهيد) LBW(كم وزن

در- و ساعت24حجم شيري كه بايد در هر وعده

.برآورد كنيد داده شود،)LBW( به نوزاد كم وزن

شبه مادر كمك كنيد تا نوزاد كم وزن-

)LBW(را به نحو مطلوب تغذيه كند .

براي برخورد9تا7از توانمندي هاي خود بويژه-

.كنيدمطلوب با اين شيرخواران استفاده 

براي مادر اهميت تغذيه با شيرمادر را در طول-

و نقاهت شيرخواران شرح دهيد .بيماري

مثبت در مورد HIVمشاوره با خانم باردار-24

 انتخاب روش تغذيه شيرخوارش

.از مادر به كودك را شرح دهيد HIVخطر انتقال-

به  HIVكه خطر انتقال شيوه هايي- از مادر

كودك را از طريق روش هاي ايمن تر تغذيه 

.كند، خالصه كنيدمي شيرخوار پيشگيري 

روش هاي توصيه شده تغذيه شيرخوار براي-

، مادر  HIVمادر كه HIVمثبت و مادري منفي

.وضعيت خود را نمي داند، بيان كنيد

را- و معايب اين روش هاي تغذيه شيرخوار مزايا

.نام ببريد

براي مشاوره با خانم2و1از توانمندي هاي-

HIVمثبت استفاده كنيد.

به- و كارت هاي مشاوره براي كمك از فلوچارت

مثبت استفاده كنيد تا خودش در مورد HIVخانم 

. چگونگي تغذيه شيرخوارش تصميم بگيرد

مثبت در انتخاب روشHIVحمايت از مادر-25

 تغذيه شيرخوارش

لف جانشين شونده هاي شيرمادر قابلانواع مخت-

ر و هزينه آن ها .نام ببريدادسترس در محل

.چگونگي آماده كردن اين شيرها را شرح دهيد-

را- نحوه آماده كردن بهداشتي شير وظروف

.شرح دهيد

او- حجم شير مورد نياز شيرخوار بر حسب وزن

.را شرح دهيد

و قطع- زودرس آن را تغذيه انحصاري باشيرمادر

.شرح دهيد

را- و ذخيره كردن شير مادر چگونگي گرم كردن

.شرح دهيد

.معيارها براي انتخاب دايه را شرح دهيد-

به مادر براي آماده كردن جانشين شونده اي كه-

.براي تغذيه شيرخوارش انتخاب كرده كمك كنيد

.استفاده كنيد8از توانمندي-

كردن بهداشتي جانشين به مادر نحوه آماده-

.شونده شيرمادر را نشان دهيد

را- چگونگي آماده كردن بهداشتي تغذيه جايگزين

.با مادر تمرين كنيد

و ساير تركيبات براي- چگونگي اندازه گيري شير

.تغذيه شيرخوار را به مادر نشان دهيد

و ساير تركيبات براي- چگونگي اندازه گيري شير

.ر را با مادر تمرين كنيدتغذيه شيرخوا

و تعداد دفعات- حجم شير موردنياز شيرخوار

.ساعت را براي مادر شرح دهيد24تغذيه در 

 براي حمايت از مادر6تا1از توانمندي هاي-
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و مطلوب شيرخوار25بند بقيه جهت تغذيه انحصاري

.باشيرمادر استفاده كنيد

رابه- مادر چگونگي گرم كردن شيرمادر

و از توانمندي هاي  استفاده8و7نشان داده

.كنيد

براي حمايت از دايه6تا1از توانمندي هاي-

.استفاده كنيد

و- برگ هاي راهنماي از كارت هاي مشاوره

.ا به نحو مطلوب استفاده كنيدمادر

ماهه يك مادر0–6پيگيري شيرخوار-26
HIV مثبت كه با جانشين شونده شيرمادر تغذيه

 مي شود

آماده كردن بهداشتي وعده هاي نحوه-

.غذايي را شرح دهيد

مورد نياز شيرخوار بر حسب حجم شير-

.وزن او را شرح دهيد

.زمان پيگيري يا وقت ارجاع را شرح دهيد-

را- و نقاهت نحوه تغذيه در طول بيماري ها

.شرح دهيد

ما- در نحوه آماده كردن بهداشتي جانشين به

.شونده شيرمادر را نشان دهيد

چگونگي آماده كردن بهداشتي تغذيه-

.جايگزين را با مادر تمرين كنيد

.استفاده كنيد8از توانمندي-

و زماني- كه كودك نياز به پيگيري دارد

تشخيص،كه نياز به ارجاع داردرا زماني 

.دهيد

و كودك هنگام بيماچگونگي تغذيه- ري

.نقاهت را براي مادر شرح دهيد

و برگه هاي راهنماي از كارت هاي مشاوره-

.استفاده كنيدمادر

مثبت براي قطع زودرس HIV كمك به مادر-27

و انتقال ايمن به تغذيه با جانشين شونده  شيردهي

 هاي شيرمادر 

يك مشكالت مادر هنگام قطع- شيردهي در

.دوره كوتاه مدت را شرح دهيد

و ماستيتچ- در را گونگي برخورد با احتقان

مادراني كه در يك دوره كوتاه مدت شيردهي 

ك ،نخود را قطع مي .شرح دهيدند

روش هايي را براي آرام كردن كودك هنگام-

.قطع تغذيه اش با شيرمادر نشان دهيد

در- و انواع جانشين شونده هاي دسترس

.نحوه آماده كردن آن ها را ليست كنيد

و ارجاع را شرح- زمان ترتيب دادن پيگيري

.دهيد

براي مادر چگونگي آماده شدن براي قطع-

.زودرس شيردهي را شرح دهيد

چگونگي آماده كردن بهداشتي تغذيه-

.جايگزين را با مادر تمرين كنيد

.استفاده كنيد8و7از توانمندي-

و ماستيت را در مادر- كه HIVاحتقان مثبت

توانمندي( در حال قطع شيردهي است ،درمان كنيد

)22و20هاي 

روش هايي را براي آرام كردن كودك هنگام-

.دهيد شرحقطع تغذيه اش با شيرمادر 

به-28 كمك به مادر براي دادن غذاهاي كمكي

اش6فرزند باالي   ماه

پس- ماهگي يعني زماني6از كمبودهايي كه

كه ديگر شيرخوار نمي تواند مواد مغذي كافي 

مورد نياز خود را از شيرمادر به تنهايي 

، ليست كنيدندريافت نماي .د

غذاهايي كه مي توانند اين كمبودها را تكميل-

.نمايد نام ببريد

را- چگونگي آماده كردن بهداشتي غذاها

.شرح دهيد

.استفاده كنيد10و1،2،9از توانمندهاي-

6-23از فرم بررسي دريافت غذاي كودك-

ماهه براي پي بردن به اينكه مادر چگونه

شيرخوار يا كودك خردسالش را تغذيه 

.مي كند، استفاده كنيد

از- فرم"كمبوهاي رژيم غذايي را با استفاده

"ماهه6-23دريافت غذاي كودك مرجع

.شناسايي كنيد
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كه-28بقيه بند توصيه هاي تغذيه اي براي كودكي

شيرمادر نمي خورد را ليست كنيد شامل 

و روش تغذيه در  مقدار، كيفيت، غلظت، دفعات

 سنين مختلف

انواع غذاها براي تكميل كمبودهاي رژيم-

براي مادر11غذايي را با استفاده از توانمندي 

.شرح دهيد

كردن يك وعده غذايي براي يك آماده-

شيرخوار يا كودك خردسال در سنين 

.را نمايش دهيد) ماهه15و8،10(مختلف

يا- نحوه آماده كردن غذاها براي شيرخوار

.كودك خردسال را با مادر تمرين كنيد

به- چگونگي آماده كردن بهداشتي غذاها را

.مادر نشان دهيد

چگونگي تغذيه كودكي كه شيرمادر-

.نمي خورد را براي مادر شرح دهيد

ي كه كودك باالي-29 6كمك به مادر

به خوبيو شيرمادر مي خورد، ماهه اش

 رشد نمي كند

و نقاهت را شرح دهيد- . تغذيه در بيماري ها

را- چگونگي آماده كردن بهداشتي غذاها

. شرح دهيد

براي كمك به مادر بمنظور15از توانمندي-

سال يا بيشتر2حفظ تداوم شيردهي تا 

.استفاده كنيد

استفاده11و 1،2،9،10از توانمندي هاي-

.كنيد

را0- و نقاهت چگونگي تغذيه در بيماري ها

.براي مادر شرح دهيد

را- چگونگي آماده كردن بهداشتي غذاها

.براي مادر نمايش دهيد

و دارد زماني كه كودك نياز به پيگيري-

.تشخيص دهيدارجاع را نياز به زمان

ي كه كودك باالي--30 6كمك به مادر

و به ماهه اش با شيرمادر تغذيه نمي شود

 خوبي رشد نمي كند

توجه ويژه به كودكاني كه ضرورت درباره-

.باشيرمادر تغذيه نمي شوند، شرح دهيد

يه اي را براي كودكي كه توصيه هاي تغذ-

، ليست كنيد شامل : شيرمادر نمي خورد

و روش تغذيه .مقدار، كيفيت، غلظت، دفعات

و نقاهت را شرح دهيد- .تغذيه در بيماري ها

را- چگونگي آماده كردن بهداشتي غذاها

.شرح دهيد

را استفاده11و 1،2،9،10از توانمندي هاي-

.كنيد

دهيد چگونه كودكش را كه براي مادر شرح-

.شيرمادر نمي خورد تغذيه نمايد

براي مادر چگونگي تغذيه كودك در بيماري-

و نقاهت را شرح دهيد .ها

براي مادر چگونگي آماده كردن بهداشتي-

.غذاها را نمايش دهيد

و- زماني كه كودك نياز به پيگيري دارد

.زمان نياز به ارجاع را تشخيص دهيد
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توصيه هامهارت تمرين شدهتاريخ
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مشكالت تجربه شدهفهرست
توصيه هاشدهمشكالت تجربهتاريخ
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 تمرين هاي براي تكميل

در 12 را كه بايد دارد وجود كتاب شما تمرين در. تكميل كنيدقبل از جلسه پيگيري آن ها جلسه پيگيري براي مربي

و  .تان همراه شماست رفع اشكاالت بحث

 روش اجراي تمرين

رو بخوانيد داستان را بپاسخ بر.خالي بنويسيد قسمتدرا مدادا تنظيم كتاب شما20و14پابه جلسات اين تمرينات

مراجعه. مي گرددفاده ذكر شده است10و5هاي مشاوره كه در جلسات مهارتازدر اين تمرينات همچنين.است شده

.به مطالب اين جلسات به انجام تمرين كمك مي كند

:مثال

و هردو مي گويدخانم الف ، سوم كه شير روزدر براي اولين باراو.دردناك است پستانش متورم ش جريان يافته

و مي مكدراشپستان شيرخوار.ششم است روزاكنون.فرزندش را به پستان گذاشته است لذا ولي حاال دردناك است

.ندارد جريان شيرش بخوبي قبل.طوالني بمكدبه مدت كه شيرخوار اجازه نمي دهد

؟ستچي تشخيص-

 محتقن هاي پستان

 چه چيزي منجربه اين حالت شده است؟-

 پستانبا شروع تغذيهدر تأخير

 كنيد؟ كمكرااود مي تواني چطور-

را بهتراو بتواند تا براي درست بغل كردن كودك كمكو دوشيدن شير مادر براي كمك به .بگيردبه دهان پستان
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:پاسخ دهيد

ب و توده ميخانم مي گويد پستان راستش از ديروز دردناك شده كه اي در آن حس و.استحساس كند تب ندارد

يك.حالش خوب است مي سينه بند او از .چون مي خواهد از افتادگي پستانش جلوگيري كند.كند قديمي تنگ استفاده

شب6-7فرزندش گاهي مي.ها بدون شيرخوردن مي خوابد ساعت كه.كنيد شما مكيدن او را نگاه ب مي بينيد  خانم

نشيرخوار و چانهميگهرا نزديك به خود و،چسبيده استمادر به پستان او دارد و آهسته دهانش كامال باز است

.عميق مي مكد

ب در مورد* اش براي همدلي با خانم او چه نگراني ؟به  مي گوييد

................................................................................................................................................................................................. 

 تشخيص شما چيست؟*

.................................................................................................................................................................................................. 

 علت چيست؟*

................................................................................................................................................................................................. 

ب مي* ، چيست؟ سه پيشنهادي كه به خانم  دهيد

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 
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ج چپمدت سه روز است كهخانم وكهش داردتورم دردناكي در پستان قسمت فوق العاده به لمس حساس است

ب وسيعي ميه از پوست روي آن قرمز مي.رسد نظر و احساس ج تب دارد و نمي خانم  تواند كند خيلي بدحال است

وبانخودش مي خواش را در كنار شيرخوار.به سر كار برود امروز باهمهاشبد در.شير مادر تغذيه مي كنداو را

و براي شيرخوار طول روز او شيرش را مي در دوشيدن شير ندارد ولي خيلي مشغول استيمشكل. مي گذارد دوشد

كنر طول روزدشيرخوارش تغذيه يا براي دوشيدن به سختي فرصتيو  .دپيدا مي

ج چه مي گوييد؟*  براي همدلي با خانم

............................................................................................................................................................................................................. 

 تشخيص شما چيست؟*

.............................................................................................................................................................................................................. 

مي* ج اين چرا كنيد فكر ؟شرايط را دارد خانم

............................................................................................................................................................................................................. 

را* ج ؟مي برطرف چطور مشكل خانم  كنيد

........................................................................................................................................................................................................... 

د اوسن.از درد نوك پستان شكايت داردخانم خواب است پستان هايشدر حالي كه شيرخوار.استهفته6شيرخوار

ميشيرخوار وقتي.نمي شود ديده هاي او شقاق در معاينه پستان. را معاينه مي كنيدمادر  را بيدار شود تغذيه او

و دهانش كامال باز است چانه اش از پستان دورو بدنش نسبت به بدن مادر به بيرون چرخيده.كنيدمي مشاهده 

مي.نيست و سطحي ميو.مكد او سريع .كند شما مي بينيد كه نوك پستان له شده است قتي پستان را رها

د چيست؟*  علت درد نوك پستان خانم

........................................................................................................................................................................................................ 

د* مي، به او براي ايجاد اعتماد بنفس در خانم  گوييد؟ چه

........................................................................................................................................................................................................ 

مي* ؟كنيد چه كمك عملي به او

........................................................................................................................................................................................................ 
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ذ شدفرزندش ديروزخانم راهاو سعي كرد.ه استمتولد خوبهنتوانست نوزادشير دهد ولي بالفاصله بعد از تولد او

و.بمكد ذ مي گويد نوك پستانش فرورفته است  ها مالحظه در معاينه پستان.را بمكدآن تواند نمينوزاد خانم

و مالحظه.كنيد نوك پستان صاف است مي و آرئول را كمي به بيرون بكشد از مادر مي خواهيد با انگشت نوك پستان

.استمي كنيد قابل كشش 

ذ در مورد نوك پستا* ميهاين براي پذيرش نظر خانم  گوييد؟ش چه

.............................................................................................................................................................................................................. 

مي*  توانيد اعتماد بنفس در او بوجود آوريد؟ چطور

.............................................................................................................................................................................................................. 

مي*  كنيد؟ چه كمك عملي به او

............................................................................................................................................................................................................ 

ر مي.سه ماهه استفرزند خانم ماستيت بروز درد يا زخم نوك پستان از زمان.ش درد داردهاي نوك پستان:گويد او

و گاه دوباره بروز كرده استشروع شده ه، كه چند هفته قبل اتفاق افتاد درمان با بعد از يك دوره.و گاهي خوب شده

ب دارددر زمان مكيدن شيرخواري كه اخيرا اين درداما.آنتي بيوتيك ماستيت برطرف شد ه مثل فرو كردن سوزن

م شما شيرخوردن شيرخوار.داخل پستان است و لب پايين.كنيديرا مشاهده به بيرون او دهانش كامال باز است

و مكيدن.چانه اش نزديك پستان استو چرخيده  و آهسته دارد او هاي عميق .دمشاهده كنيمي توانيدرا بلع

و درد علت* ر چيست؟ زخم  نوك پستان خانم

........................................................................................................................................................................................................ 

ميچه*  كنيد؟ درماني را توصيه

........................................................................................................................................................................................................... 

ب*  وجود مي آوريد؟چطور اعتماد بنفس در او

......................................................................................................................................................................................................... 



٢٤٠ 

ز قب. ساله است 16خانم و كامال سالم است فرزندش دوروز  دو بار تالش كرد او را شير بدهد ولي.ل متولد شد

مييشها پستان و او فكر و هنوز نرم هستند  به او پيشنهاد شوهر جوانش.دهي نيستشيرقادر به كند شير ندارد

و شير مصنوعي .دبخركرده كه شيشه

ز گفته هاي براي پذيرش* اش خانم مي در مورد شيردهي  گوييد؟ چه

............................................................................................................................................................................................................. 

مي* ز فكر كه چرا خانم ؟ نيستقادر به شيردهي كند

............................................................................................................................................................................................................ 

به* و مرتبطي مي چه اطالعات الزم ك او ه اعتماد بنفس در او بوجود آوريد؟دهيد

.......................................................................................................................................................................................................... 

ميچه كمك عملي به* ز ؟كنيد خانم

........................................................................................................................................................................................................... 

ژ ب ميخانم ميه گويد كه او.كم شده استشيرش رسد نظر و از زمان تولد خوب وزن گرفته4 شيرخوار ماهه است

مي. در روز شروع كرده استروزي سه باررا ماه قبل دادن غالتاز.است و كوتاه تر از زماني كه گويد كه كمتر او

ژ.شير مي خورد غالت را شروع كرده بود شب خانم و فرزندش ميدر كنارها تمام روز در خانه است .خوابد او

كم به نظر مي رسد چرا* ژ در حال ؟شدن است شير خانم

.............................................................................................................................................................................................................. 

و فرزندش هاي درستي را چه كار* ژ مي خانم د؟نده انجام

.............................................................................................................................................................................................................. 

ژ*  مه دهد؟ادابه شيردهيكه داريد چه پيشنهادي به خانم

............................................................................................................................................................................................................ 
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س مي.دارداي هفته7كودكيخانم مي رسد كه فرزندش پس از شيرخوردن نظرهب.ويد شيرش خوب نيستگ او

و  مي.شود سير نميراضي و او گريه يگاهي نيم، زودخيلي كند او گريه.مجدد دارد تغذيهتمايل به بعد ساعتكيا

شب مي و ميها كند س.بخورد شير خواهد هم اغلب در6 حدودر شيرخواردفعات ادرا.است درمانده شدهخانم بار

واويلب پايينن شيرخورد هنگام.روز است در زير لب بخشي از آرئول كه ديده مي شود به داخل برگشته است

.كيلوگرم است8/4و اينك كيلو بوده7/3وزن شيرخوار در تولد.است باالييلب بيشتر از تحتاني 

س آن مقدار شيري را كه نياز* ؟مي كند دريافت دارد، آيا فرزند خانم

........................................................................................................................................................................................................ 

مي* ب علت رفتار شيرخوار چه  اشد؟تواند

......................................................................................................................................................................................................... 

ا* س بعمل مي آوريد كه در او آعتچه تقديري از خانم  يد؟ماد بنفس بوجود

....................................................................................................................................................................................................... 

ك* س پيشنهاد مي  نيد؟چه كمك عملي به خانم

....................................................................................................................................................................................................... 

ش كه ميخانم از بعد از شيرخوردناو.ماهه اش را با شيشه تغذيه كند2فرزند مجبور استو درمانده شدهگويد

مي پستان بي قرار است او.بشمردتغذيه او را در روز دفعات تعداد تواند نمي، بطوري كه خواهد اغلب شير بخوردو

و شيرش براي فرزندش مناسب نيست فكر مي ف صحبت در حال.كند شير كافي ندارد مكردن با او هستيد كه يرزندش

مي.خواهد شير بخورد و پستان را خوب او.مكد او در وضعيت خوبي قرار دارد  مكث بعد از حدود دو دقيقه مكيدن

ويم ميبه سرعت او را مادر كند مي. گذارد به پستان ديگر گرم وزن 250دهد كه ماه گذشته منحني رشد او نشان

.گرفته است

ش* ش در مورد ميبراي پذيرش عقايد خانم ؟ يرش چه  گوييد

.......................................................................................................................................................................................................... 

ش شير كافي*  دريافت مي كند؟آيا فرزند خانم

........................................................................................................................................................................................................... 

 علت اين مشكل چيست؟*

.............................................................................................................................................................................................................. 

به*  مادر چيست؟اين توصيه شما براي كمك

............................................................................................................................................................................................. 



٢٤٢ 

صخ شد.گيرد ماهه اش پستان را نمي3مي گويد كه فرزندانم و از بدو تولد با مادر هم اتاقهاو در بيمارستان متولد

شداو بدون مشكل.ه استبود ص. با شيرمادر تغذيه مي ب2 وقتي فرزندشخانم هنگامي.ه سر كار برگشتماهه شد

مي2-3 سر كار است فرزندش كه  مي.شود بار با شيشه تغذيه گردد فرزندش در هفته اخير وقتي عصرها به خانه بر

مي. مي ورزداز گرفتن پستان امتناع  ب او فكر ميه كند كه شيرش خوب نيست چون و در تمام طول روز سختي كار كند

.كند احساس گرما مي

مي* ص چه  گوييد؟ براي پذيرش عقايد خانم

.............................................................................................................................................................................................................. 

از*  پستان مادر چيست؟ گرفتن علت امتناع شيرخوار

.............................................................................................................................................................................................................. 

و* ميبر چه اطالعات مرتبطي چه تشويقي براي او داريد  دهيد؟ اي ايجاد اعتماد بنفس مادر

.............................................................................................................................................................................................................. 

او داشته باشد، از سر گرفتن تغذيه از پستان يم به اگر مادر تصم* ؟داريد چه پيشنهادي براي

.............................................................................................................................................................................................................. 

ض و قبل از شروع تغذيه با شير مادر سه بار با بطري دارد يك ماهه فرزنديخانم و در بيمارستان متولد شده

ض به منزل رفت.تغذيه شده است و بنظر داشتهپستان مادر به تغذيه مكرر از فرزندش تمايلههنگامي كه خانم

كهديرس مي و عالوه بر پستانپس.شود سير نميه ض فكر كرد كه شيرش كافي نيست با بطرياو تغذيهبه خانم

مي.ادامه داد ض سعي مي هنگامي كه خانم مي كند شير بدهد شيرخوار گريه و رو بر ض بسيار.گرداند كند خانم

.كند از طرف فرزندش پس زده شده است مايل است شير بدهد ولي احساس مي

مي براي همدلي*  گوييد؟ با او چه

.................................................................................................................................................................................................. 

از* مي گرفتن چرا فرزندش ؟ ورزد پستان امتناع

...................................................................................................................................................................................................... 

؟مرتبطي ممكن است برايش مفيد باشدچه اطالعات*

............................................................................................................................................................................................................ 

بي پيشنهادچهار* ض راي كمك به كه اخانم بامي توانيد و انجام رائه كنيد تا از بتوانند فرزندش آن ها، خود

 با شيرمادر لذت ببرند، چيست؟ مجدد تغذيه

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
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پيامهاي كليدي تغذيه تكميلي
مي2تغذيه با شير مادر به مدت.1 و خوب تكامل كه كند سال يا بيشتر به كودك كمك و سالم رشد كند قوي

.يابد

در.2 مي6شروع غذاهاي ديگر عالوه بر شير مادر .كند كه كودك خوب رشد كند ماهگي كمك

كه.3 .انرژي بيشتري براي كودك تامين مي كنند نريزنند، از قاشق غذاهايي كه غلظت كافي دارند

ب.4 ها براي كودكان خوب ويژهه منابع غذايي حيواني و به آن مي هستند وكهدننك كمك سالمقوي

.دنرشد كن

و لوبيا،عدس، نخود،.5 .دانه هاي چرب براي كودكان مفيد هستندمغزها

و سبزيجات زرد هاي برگ.6 و ميوه ها و كاهش چشم هاي سالمتبه رنگسبز به كودك ابتال آن ها

كنكمكها عفونت .دنمي

لذا:نياز داردن وعده در صورت گرسنگي ميا1-2و در روز وعده غذا2-4به رشدكودك در حال.7

.بدهيدبه كودك غذاهاي متنوع 

.افزايش تدريجي مقدار غذا نياز داردرشد به كودك در حال.8

و حوصله زياد: را ياد بگيرد غذا خوردن دارد كودك خردسال نياز.9 تشويق او را براي خوردن با صبر

.و كمك كنيد

ك در طول.10 و خوردن تشويق ازو نيدبيماري كودك را به نوشيدن به كودك غذاي اضافه بيماريبعد

او بدهيد كه .كمك كندبه بهبودي سريع تر



٢٤٤ 

نامهواژه

: Absorbed iron آهن جذب شده

، وارد بدن مي شودمقدار در.آهني است كه پس از آزاد شدن از غذا در طول هضم فقط قسمت كوچكي از آهن موجود

و بقيه  . مدفوع دفع مي گردد طريق از آن غذا جذب مي شود

:    Active encouragement تشويق فعال

بهمكاري با كودك براي به: شامل كه خوردن غذاه تشويق او ، كمك كردن ، صحبت كردن با كودك او تعريف كردن

به، براي گذاشتن غذا در قاشق  و بازي كردن مي شود غذا دادن . كودك

:  Afterpainsهاپس درد

آزاد شدن اكسيثرادركه چند روز اول بعد از تولد نوزاددرطول تغذيه شيرخوار باشيرمادر انقباضات رحم در

.رخ مي دهد توسين 

:  AIDS ايدز

و بدانسندرم نقص ايمني اكتسابي . است رفته بيماري فعال پيشدر جهت مثبت HIVمعني است كه شخص است

:   Allergyحساسيت

. چون وابسته به دوز نيست(مقدار كمي از غذاي خاص ايجاد مي شود خوردن عالئمي كه حتي با (

  Alvioli آلوئول ها
. هستند از سلول هاي ترشح كننده شير در پستانمتشكل كيسه هاي كوچك

:   Amenorrhoeaآمنوره

. قاعدگي فقدان

: Anaemia كم خوني

. كمبود گلبول قرمز يا كمبود هموگلوبين در خون

: Antenatal Preparation آمادگي قبل از زايمان

.آمادگي مادر براي زايمان كودكش

:  Antibodiesها آنتي بادي

كن هايي پروتئين و شيرمادر كه با عفونت مبارزه مي .دندر خون
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:Anti-infective factors ضد عفونت عوامل

از عواملي كنبروز كه ها.ند يا با عفونت مبارزه مي كنند عفونت جلوگيري مي .شامل مي شوندرا نيز آنتي بادي

:  Appropriate touch لمس مناسب

. لمس كردن فرد به روشي كه از نظر اجتماعي پذيرفته است

:  Areola آرئول

كه پوست تيره . را احاطه كرده است اطراف نوك پستاناي

:   Artificial feedsتغذيه مصنوعي

.به شيرخوار داده مي شوندهر نوع شير يا ساير مايعاتي كه به جاي شيرمادر

:   Asthma آسم

.است)ويزينگ(خس خس سينه همراه با كه بيماري

:   Attachment پستان گرفتن

. ممكن است پستان را خوب يا ضعيف به دهان گيردشيرخوار.پستان را به دهان مي گيرد شيرخوار روشي كه

: Baby- friendly Hospital  (BFHI)بيمارستان دوستدار كودك

و WHO / UNICEFمراقبت هاي بارداري كه توسط بيانيه مشترك رويكردي براي تغيير شكل به منظور حفظ، حمايت

. شده است معرفي 1989 زايشگاه ها در سالش ويژهنق: ترويج تغذيه باشيرمادر 

: Babyـ    led feedingشيرخوار تغذيه

. گاه كنيدن)(demand feeding به تغذيه بر اساس تقاضا

:  in-Bedding هم تختخوابي

.دنخوابمي يك تختخواب رويمادرش، با به جاي تخت جداگانه كودك

:   Bilirubinبيلي روبين

.مي شود يرقانزرد رنگ حاصل از تجزيه هموگلوبين كه سبب فرآورده هاي

:   Blocked ductي بسته مجرا

كهيمجراي شيريك ودش شير غليظ شده مسدودبا در پستان پستان به خارج جريان از بنابراين شير در آن قسمته

. نمي يابد 
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:  Bondingپيوند عاطفي

و عاطفي اي رابطه و كودككه نزديك عاشقانه . ايجاد مي شود بين مادر

: Bottle -feeding تغذيه با شيشه شير

شير دوشيده كه مي تواند شيشه استوندركه هر آنچه تغذيه مي شود صرف نظر از شيرخوار از يك شيشه شير

و غيره مادر شده ، شير مصنوعي .باشد، آب

:   Breast pumpsشير دوش ها

.ابزاري كه شير را با آن ها مي دوشند

   Breast refusal پستان گرفتن امتناع از
. نمي خواهد از پستان مادرش شير بخورد كودك

: Breastfeeding historyشرح حال تغذيه با شيرمادر

مرتمام ها تبط با اطالعات و اين كه وضعيت شيردهي كنوني آن و كودك اتفاق افتاده چطور هر آنچه كه براي مادر

. استهرفت پيش

:    Breastfeeding support حاميان شيردهي

. كمك مي كنند را براي شيردهي گروهي از مادران كه همديگر

:    Breast-milk substituteهاي شير مادرشونده جانشين
يابي يا بازاربه عنوان جانشين نسبي يا كلي شيرمادر خواه مناسب يا نامناسب براي اين منظور، غذايي كه هر نوع

. عرضه مي شود

:    Caloriesكالري ها

. استميزان انرژي موجود در غذا واحدي براي اندازه گيري،كيلو كالري يا كالري

:   Candida كانديدا

و باسن مادر، قارچي كه مي تواند نوك پستان .همچنين به عنوان برفك شناخته مي شود. را عفوني كند شيرخواردهان

:    Caseinكازئين

. پروتئيني در شير كه سبب تشكيل دلمه مي شود

:   Cessation of breastfeeding توقف شيردهي

، شامل قطع .قطع مكيدن كامل شير دهي از پستان
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Chapati :

آب كاملمخلوط كردن آرد گندم خمير آن را از كه استن پهن نوعي نا به تهيه كردهبا و سپس تكه هايي از خمير را

و در تاوه و پاكستان است غذاي ناناين. مي پزند) يا ورق فلزي داغ(شكل دايره پهن در مي آورند . سنتي در هند

:  Cleft lip or palate لب شكري يا كام شكري

. شكاف غير طبيعي در لب يا كام

:  Closed  questions سؤاالت بسته

بل سؤاالتي كه . يا خير به آن ها جواب داديمي توان با

: Colic كوليك

وگاهي اوقات با عالئم فرضي درد شكمي كودك كه گريه منظم به.اتفاق مي افتددر يك زمان معين از روز است كودك

.مشكلي ندارد سختي تسكين مي يابد اما از جهات ديگر 

: Cold compress كمپرس سرد

.مي گذارند پستانكه روي در آب سرد شده پارچه خيس

: Colostrum يا آغوز كلستروم

كه شير . توليد مي كنند كه شفاف يا مايل به زرد است در پستان مادر در چند روز اول بعد از زايمان خاصي

:   Confidence اعتماد

و به توانايي انجام دادن كارها داشتن اعتقاد . به خود

:   Contaminatedآلودگي

. مي شود شامل باكتري هاي مضر يا ديگر مواد مضر

:   Commercial infant formula شير مصنوعي تجاري شير خوار

نتأميبراي  Codex Alimentariusرايياج هايشير مادر كه به طور صنعتي مطابق با استانداردشونده جانشين

.استفاده مي شودزندگي تا زمان شروع تغذيه تكميلي هاي اول نياز هاي شير خوار در طول ماه

: Complementary feeding تغذيه تكميلي

. دريافت مي كند) نيمه جامديا(ي جامدهاغذارا همراه با شير مادر شونده كودك شير مادر يا جانشين



٢٤٨ 

: food  Complementary كمكي غذاي

يا جانشين شير مادروو به عنوان مكمل شير مادردهش تهيهو يا به طور محلي كه خواه صنعتيغذايي نوع هر

. استفاده مي شود 

: Counsellingاوره مش

راابراي اين كه شما است از كار با مردم روشي و به آن ها كمك كنيد تا اعتماد به خود را حساسات آن ها درك كرده

دهچهكهدنو تصميم بگيردهند فزايشا .دنكاري انجام

: Cup-feeding غذيه با فنجانت

، .درون آن است كه هر آنچه با تغذيه از فنجان باز بدون سرپوش

:  Deficiencyكمبود

. كم بودن يك ماده مغذي كه كودك به آن نياز دارد

: كم آبي Dehydration   
.كمبود آب بدن

: Demand feeding تقاضا حسب تغذيه بر

با"يا"unrestricted غير محدود"همچنين. روزوشب در نشان دهد آمادگي كودك هر وقت كه تغذيه رهبري تغذيه

.ناميده مي شود نيز"”baby-led feeding كودك

:  Distraction(during feeding) تغذيه طول آشفتگي در

. مثل صدا، معطوف شود چيز هاي ديگربهاز پستان كه به سهولت توجه كودك

، مجاري شير :   Ducts,milk ductsمجاري

. ند رسانكه شير را به نوك پستان مي در پستانيلوله هاي كوچك

: Dummy)گول زنك( پستانك

 ناميده pacifier / sootherهمچنين به عنوان. مصنوعي ساخته شده از پالستيك براي مكيدن كودك پستان نوك

. مي شود

:   Early Contactتماس زود رس

طو، نوزادشمادر . از زايمان در آغوش مي گيردپسل ساعت اول يا دوم را در
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:   Eczemaاگزما

.ارتباط داردحالتي از پوست كه اغلب با آلرژي

:   Effective sucklingمكيدن مؤثر

مبه روشي كه شير را به شيرخوار مكيدن . برداشت مي كند ثر از پستانؤطور

: Empathizeهمدلي

و چگونگي احساس او را درك مي كنيد مقابل به فرد . نشان دهيد كه نقطه نظرات

:   Engorgement احتقان

و مايع بافت شيرايجاد شده در پستان كه ناشي از تجمع تورم و متورم اغلب درد هاي محتقن پستان. استي، خون ناك

. كند نمي جريان پيدايخوببهو شيرهستند 

:    Essentional fatty acidsاسيد چرب ضروري

و مغز ضروري هستند كه در شير گاو يا اكثر شيرهاي مصنوعي كودك در حال رشد چربي هايي كه براي چشم ها

. وجود ندارند 

:  Exclusive breastfeeding تغذيه انحصاري با شير مادر

شوفقط شير مادر به شيرخوار ها، بدون سايرد داده مي ، به استثناي قطره ت يا شربمايعات يا مواد جامد حتي آب

هامكمل هاي حاوي هاي و معدني يا دارو . كه مجاز مي باشند ويتامين ها

:  Expressed breast milk  (EBM)شير دوشيده شده از پستان

ابشيري كه با دست يا هاه وسيله شيردوش . مي شود دوشيدهز پستان

: Express دوشيدن

. بر آن يا فشار آوردن پستاننردفش

:  Family foodsغذاهاي خانواده

.هستند خانوادهيغذايوعده هاي غذاهايي كه قسمتي از

:   Fermented foods غذاهاي تخمير شده

، ماست تخمير شده شير است اين مواد مي توانند سودمند. يندي ترش مي كنيمآفربا هارانآ غذاهايي كه  براي مثال

و پاتوژن هاي . كشنده غذاها را مي آلوده كنند باشند
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:Fissure شقاق

. ناميده مي شودهم"crack ترك خوردن"گاهي اوقات.ايجاد مي شود در پوستي كه شكاف

: Flate nippleنوك صاف

.آمده استبيرون معمول نوك پستاني كه كم تر از

:  Foremilk شير پيشين

.شودمي توليدپستان شيرخوار در تغذيه هر وعده شير رقيقي كه در ابتداي

:   Formula شير مصنوعي

و شير گوناگوناز فرآورده هاي كه شير مصنوعي براي كودكان و روغن هاي،شامل شكر ساخته نباتي لوبياي سويا

. با آب مخلوط مي شوند هنگام مصرفوشكل هستند پودري والً معمكهشده 

:  Fortified foodsغني شده غذاهاي

ا كيفيت غذا به آن اضافهارتقاءه منظورب را مواد مغذي برخي كه غذاهايي ه .ند كرد

پرپستان :   Full breastsهاي

، اماپر پستان هايي كه و سفت هستند ، سنگين و داغ . از آن ها جاري مي شود شير از شير هستند

:  Gastric suction ساكشن معده

. معده كودك بالفاصله بعد از زايماناز محتويات خارج كردن

زدآرد/ دانه ها :  Germinated seeds/flourهجوانه

و جوانه ادانه هايي كه خيسانده شده ،. ند زده . مي كنندو آسياب كرده خشك را دانه هاي جوانه زده براي تهيه آرد

، حريره نرمي مي سازد كه خوردن آن آسان است . اگر مقدار كمي از اين آرد به حريره غليظ گرم اضافه شود

:  Gestational ageسن حاملگي

. كودك در رحم كامل مي شود تعداد هفته هايي كه

:  Ghee)يروغن حيوانيا( كره آب شده

. مي رسدو شفاف به نظرگرديده تبخيرآنو آب ذوب مي شود چربي آن كره اي كه گرم شده باشد بنابراين

در شرق مياني. به طور وسيعي در هند به كار مي رودكه مي تواند از شير گاو يا بوفالو ساخته شود اين نوع چربي

samna از(. ناميده مي شود )م. گرفته مي شود نيزيكره گوسفند درايران

: Growth factors فاكتور هاي رشد

ك و احتماالً به بهبودي روده بعد از حمله اسهال و تكامل روده مي شوند مك موادي در شير مادر كه سبب افزايش رشد

ك .ندنمي
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:   Growth spurtرشد جهش

رمدت افزايش ناگهاني گرسنگي براي .وزچند

: Gruel با شير آرد جو

و atoleبراي مثال. است نام ديگري براي حريره رقيق .در آفريقا ujiدر آمريكاي مركزي

:   Glupقورت دادن

ب . مايع زيادي لعيدن مقدارصداهاي بلند بلع در نتيجه

:    High needs babies"احتياجات زياد"با كودكاني

و راه .دارندو تسكين بردن كودكاني كه به نظر مي رسد بيش تر از ساير كودكان نياز به آغوش گرفتن

: Hindmilk شير پسين

وشير و ترشح مي شود .استغني از چربيي كه در انتهاي هر وعده شيردهي در پستان مادر توليد

HIV :كه سبب ، .مي شود) سندروم نقص ايمني اكتسابي( AIDSويروس نقص ايمني انسان

:) HIV )HIV infected آلوده به

شداست از اما ممكن، عفوني شده HIVشخصي كه با .ن خود آگاه نباشدعفوني

HIV منفي:

و از نتيجه آن مطلع است HIVفردي كه يك آزمايش .با نتيجه منفي دارد

HIV مثبت :

و خودش يا والدينش مي دانند كه آزمايش او آلوده بودنش به ويروس را تأييد مي كند HIVآزمايش نتيجه شخصي كه

. او مثبت است

:) (HIV-status unknown ناشناخته HIVوضعيت

ون HIVكه آزمايش افرادي .كسي كه نتيجه آزمايش اش را نمي دانديا شده اند

مش HIVآزمايش : (HIV testing and counseling)هوراو

و با مشاوره پي گيري مي شود HIVبراي تعيين وضعيت انجام آزمايش و اين.مقدم است آزمايش بايد اختياري

:كه با عبارات مشابهي بيان مي شود از جمله انجام شود با رضايت كامالً آگاهانهو محرمانه 
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counseling and voluntary testing ,voluntary counseling and testing w.يك بوده فرآيند مشاوره

، اين HIVبراي مراجعه كننده. نيست) oneـ offيا( مقطعيو يك عمل براي برنامه ريزي بايد شامل فرآيندمثبت

را تغذيه شيرخوار ات الزم براي بايد توجه،و اگر مراجعه كننده حامله است يا اخيراً كودكي به دنيا آورده زندگي باشد

.شامل شود

: Home – modified animal milk اصالح شده خانگي دام شير

يا دامشير مادر است كه در خانه از شير شونده جانشين آب هيه مي شودت شده فرآيند تازه كه به طور مناسبي با

و  و شكر .اند به آن اضافه شده ريز مغذي ها رقيق شده

: Hormones هورمون ها

..هستند شيميايي بدن هاي پيام آور

: Infant شير خوار

از كم كودكي كه . ماه سن دارد12تر

: Infant  feeding counselling مشاوره تغذيه شيرخوار

، ، تغذيهمشاوره در مورد تغذيه با شير مادر در HIVزنانو مشاوره با تكميلي .و تغذيه شير خوار HIV مورد مثبت

: Immune system سيستم ايمني

و ، شامل غدد لنفاوي و خون كگلبول قسمت هايي از بدن .ندنهاي سفيد خون كه با عفونت مبارزه مي

:  Immunity ايمني

.دكنتم دفاعي بدن كه با بيماري ها مبارزه مي سيس

: Ineffective suckling دن غير مؤثرمكي

كنبه روشي كه شير را به طور غير مؤثر از پستان شيرخوارن مكيد .يا همه آن را خارج نمي كندود برداشت مي

:  Infective mastitis ماستيت عفوني

. در نتيجه عفونت با باكتري)نت پستانعفو(ماستيت

: Inhibit مهار

و .ي توقف چيزيا كاهش

:   Inspectionبازرسي

. معاينه كردن با نگاه
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: Intolerance( of food)اعدم تحمل به غذ

. خاصيناتواني در تحمل غذاي

: Invarted nipple رفته فرو نوك پستان

، بجاي آنكه نوك پستان ورفته فرو به داخل بيرون آمده باشد به، يا وقتي كه مادر سعي مي كند آن را بيرون بكشد

رو داخل  .د مي

: Jaggeryشكر قهوه اي

ازباشكر قهوه اي كه  به طور وسيعي در سرزمين هند به كار.بدست مي آيد) پالم( گل درخت خرماكشيدن شيره

.مي رود

:  Jaundice زردي

و پوست .رنگ زرد در چشم ها

:    Judging wordsكننده قضاوت كلمات

، خوب يا بد به ايندنكلماتي كه اشاره مي كن ..هستند كه بعضي چيزها درست يا غلط

:    Lactationتوليد شير

. توليد شير مادر فرآيند

    Lactation  Amenorrrhoea Method  (LAM)ناشي از شيردهي) قطع قاعدگي(وش آمنورهر

.تنظيم خانواده روشاستفاده از دوره آمنوره بعد از تولد كودك به عنوان يك

:Lactose الكتوز

. قند مخصوصي كه در همه شير ها وجود دارد

:  Lipase ليپاز

. آنزيمي براي هضم چربي

:   Low- Birth- Weight (LBW)وزن كم تولد

. كيلوگرم در هنگام تولد5/2وزن كم تر از

: Mastitis ماستيت

و غير عفوني را هم ببينيد(التهاب پستان .ماستيت عفوني (



٢٥٤ 

Matooke :موز سبز .

:Mature milk شير رسيده

. شير مادر كه چند روز بعد از تولد توليد مي شود

:sMicronutrient ريز مغذي ها

و( هستندضروري كه به مقدار كم مورد نياز بدني مغذ مواد .مواد معدنيبرخي از مانند ويتامين ها (

:  Milk ejectionخروج شير

، لمس  صداي كودك تحريك شنيدن يا كردن جريان يافتن شير در نتيجه رفلكس اكسي توسين كه در پاسخ به ديدن
.مي شود

: توقف شير Milk stasis  

و به خارج جريان نمي يابد . شير در پستان باقي مي ماند

:   Mistaken ideaباور غلط

. عقيده اي كه نادرست است

: Median duration of breastfeeding مدت زمان تغذيه با شير مادرطوله ميان

كهسنمدت شيرخوردن يا . از كودكان طوالني تر از آن شير نمي خورند%50)به ماه(ي

ها مكمل هاي :   Micronutrient supplements ريزمغذي

و مواد معدني . تركيبي از ويتامين ها

:   Milk expression دن شيردوشي

. شيردوششير از پستان ها با دست يا توسط ارج كردنخ

:  Mixed feedingتغذيه مخلوط

با تغذيه با شير مادر .ساير غذا ها يا مايعات همراه

: Montgomery ,s glands غدد مونتگمري

. ترشح مي كننديغدد كوچكي در آرئول كه مايع چرب

:  Natural(Passive) immunity) پاسيو(ايمني طبيعي

. كودك از مادرش به ارث مي بردي كه حفاظت
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: Nipple Confusionسر در گمي در مكيدن پستان

براي مكيدن ممكن استوكه با بطري تغذيه شده اند است كه براي تشريح وضعيت كودكاني بكار مي رود اصطالحي

.دچار مشكل شوند پستاناز مؤثر

:  Nipple sucking مكيدن نوك پستان

مكودك فقط نوك پستان را به داخل دهان مي ، بنابراين نمي تواند به طور .بمكد ثريؤبرد

:   Non- infective mastitisماستيت غير عفوني

. به داخل بافت پستان بدون عفونت باكترياييآنو برگشتالتهاب پستان ناشي از نشت شير از آلوئول ها

:   Non-verbal communicationارتباط غير كالمي

. بدنحركاتوصورت از طريق حالت به فرد مخاطب نگرش خودنشان دادن

:   Nutrientsمغذي ها ريز

شوطريق مواد مورد نياز بدن كه از ، پرونرژيم غذايي وارد بدن مي و شامل كربو هيدرات ها هاتد ، چربي مواد،ئين ها

و ويتامين ها مي باشند  . معدني

:  Nutritional needs نياز هاي تغذيه اي

و سالمتي نياز دارد كرد طبيعيمقاديري از مواد مغذي كه بدن براي عمل .، رشد

:   Mother- to – child transmissionانتقال از مادر به كودك

زن HIVانتقال به به كودك از يك ، زايمان يا شير دهي از پستان HIV آلوده . به فرزندش در دوران حاملگي

: Mother support groupگروه حامي مادر

و تغذيه تكميلي با شيرمادر كه از تغذيه مطلوبياز زنانمتشكل communityـ  basedمبتني بر جامعه يك گروه

ك .ندنحمايت مي

: Oedema) ادم(ورم

. ورم در نتيجه وجود مايعات در بافتت

و احشا : Offal / organs امعاء

، ، كليه ها ، قلب ، خون كبد ، روه .مغز

:  Open questionsسؤاالت باز

ب وا دادن اطالعات مي تواسؤاالتي كه فقط بلن پاسخ داد . يا خيرينه فقط با
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:   Oxytocinاكسي توسين

. هورموني كه شير را از پستان جاري مي سازد

: Pacifier گول زنك)پستانك(

، يك گول زنكيپالستيك نوك پستان .)dummy( كه براي مكيدن كودك ساخته شده است

:   Palpationمعاينه با لمس

. معاينه توسط لمس كردن با دست ها

:   Partially breastfedباشيرمادر نسبي تغذيه

با با شير مادر شيرخوار تغذيه .مصنوعي شيرمقداري همراه

:  Pasteurizedپاستوريزه كردن

آن) معموالً شير(سالم سازي غذا . توليد كننده بيماري ها عوامل بيماري زاي از بين بردن به منظور توسط گرم كردن

: Pathogen پاتوژن

. هر ارگانيسمي كه موجب بيماري مي شود

:Persistent diarrhoea اسهال مزمن

.روز ادامه پيدا مي كند14از اسهالي كه مانند حمله حاد شروع مي شود اما براي بيش تر

و حشره سموم : Pesticidesضد آفت

. كه توسط كشاورزان براي جلوگيري از حمله آفت ها به محصوالت استفاده مي شود) اسپريبصورت معموالً(موادي

:  Phytatesفيتات ها

،غالموادي كه در و،)سبوس(در اليه خارجي بويژهت ، لوبيا ، روي. مغزها وجود دارندو در نخود  فيتات ها با آهن

و موادي را مي سازند كه جذبCحاوي ويتامين خوردن غذاهاي. ستندهجذب غير قابل در بدنو كلسيم تركيب شده

. آهن را از اثر زيان آور فيتات ها محافظت مي كند 

ها: Pneumonia پنوموني . عفونت ريه

: Poorly Protractileكشش ضعيف

تا را تشريح مي كند كه نوك پستاني حالت  در دهان شيرخوار به زحمت به طرف بيرون كشيده مي شود

. درست كند"براي شيرخوردن نوك پستانيا teat" يك
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: حريره Porridge 

و نرم شود آرد غالت تهيه با پختن اي. مي شود تا زماني كه يكنواخت  را رنده شده ريشه ها يا ميوه نشاسته

.دنموتهيه حريره استفاده برايمي توان

: positioning وضعيت بغل كردن شيرخوار

شچ اوگونگي بغل كردن ..اين اصطالح معموالً به وضعيت كل بدن كودك اشاره دارد.يرخوار براي به پستان گذاشتن

: Postnatal check بررسي بعد از زايمان

. براي كنترل وضعيت سالمت او كودك تولد مراجعه روتين به مركز بهداشتي بعد از

: Predominantly breastfed تغذيه غالب با شيرمادر

و تغذيه با شير مادر به عنوان ، آب ، اما مقادير كمي از نوشيدني هاي غير مغذي از قبيل چاي منبع اصلي تغذيه است

.نوشيدني هايي با زمينه آب نيز داده مي شود 

: Prelacteal feeds شروع تغذيه با شيرمادر قبل از نوزاد با ساير مواد تغذيه

از دادن . مادر برقرار شود تانپس ساير مواد غذايي به نوزاد قبل از آنكه تغذيه

، پره مچور :  Premature ,  Preterm نوزاد نارس

. حاملگي37قبل از هفته نوزاد تولد

:   Prolactinپروالكتين

.هورموني كه در پستان ها شير توليد مي كند

: Protein پروتئين

و ترميم بافت هاي بدن .ماده مغذي ضروري براي رشد

: Protractile كشش قابل

، استفاده مي گردد وضعيتحيشرتبراي . نوك پستاني كه به آساني به بيرون كشيده مي شود

:  Psychological رواني

.يو احساس روحي

:   Pluses حبوبات

و بادام زميني ، لوبيا ، عدس .نخود
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:    Pureeپوره

. يا له كردن با چنگال يا هاون يا ظروف ديگر نرم وصاف شده است) الك(غذايي كه توسط عبور از ميان يك صافي

Quinoa :

در يك نوع غالت .مي رويد در آمريكاي شمالي Andesكه در ارتفاعات باال

:Refleck back عكس العمل متقابل

. با روش كمي متفاوت مي گويد به شمامقابل فرد كه تكرار آنچه

: Reflex)عكس العمل(رفلكس

. پاسخ دهي اتوماتيك از طريق سيستم عصبي بدن

:    Rejection of babyكودك پذيرش عدم

. مادر نمي خواهد از كودكش مراقبت كند

: Relactation برقراري مجدد شيردهي

 يا در زماني دور در گذشتهو اخيراً توسط مادر، خواه اين توقف آن توقف دوباره برقرار كردن شيردهي بعد از

.باشد انجام شده

: Replacement feeding تغذيه جانشين

باتغذيه كودكي كه شير مادر فرآيند عبارت است از و وارژيمي حاوي همه مواد مغذي مورد نياز دريافت نمي كند

ازتا زماني كه كودك تغذيه مي شود با اول اين كودك بايد ماه6در طول.د نمايغذاهاي خانواده تغذيه به طور كامل

و شير مادرشونده مناسب جانشين نوع يك  بر ماه6بعد از تغذيه شود شير شونده مناسب جانشين تداوم عالوه

ازو غذاهاي خانواده از تهيه شده غذاهاي تكميلي بايد مادر  .دريافت نمايندرا مواد مغذي سرشار

: Responsive feeding پاسخ دهندهمؤثر يا تغذيه

و حساسو وقتي كه خودشان غذا مي خورند، با كمك والدين بزرگ تر تغذيه كودكان تغذيه شيرخوار به طور مستقيم

هابود و روش سيركردن آن .ن به عالئم گرسنگي

    Restricted breastfeedingتغذيه با شير مادر محدود شده
. محدود شود طريقي هر به وقتي كه دفعات يا طول مدت شير دهي

و نوزاد : Roomingـin هم اتاقي مادر

او كودك در اتاق مادر .قرار مي گيردو كنار

: Rooting جستجو

.با دهانش پستان را جستجو مي كند نوزاد
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: Rooting reflex رفلكس جستجو

د و براي پيدا كردن نوك پستان سرش را مي چرخاند نوزاد . هانش را باز مي كند

: Rubber teat سرشيشه

. بطري كه كودك آن را مي مكد پالستيكي قسمت

:   Scissor holdبه روش قيچيپستان نگهداشتن

و انگشت مياني وقتي كه كودك در حال تغذيه است . نگهداشتن پستان بين شست

:   Secreteترشح

.مايع در بدن يك توليد

:    Self- weaningخود را از پستان گرفتن

.كودك بزرگ تر از يك سال خودش تصميم مي گيرد تغذيه از پستان را متوقف كند

: Sensory impulse حسيپيام

. اعصاب كه مسئول احساس هستند پيام هايي در

: Silver nitrate drops نيترات نقره هاي قطره

ازقطره هايي كه در چش بام كودك براي جلوگيري .يا كالميديا ريخته مي شودهاك ونوكگعفونت

:   Skin- to – skin contactتماس پوست با پوست

، كودك عريان خود را در تماس مستقيم با پوستش قرار مي دهد . مادر

:    Sore nipplesها زخم نوك پستان

و آرئول وقتي كه كودك شير مي خورد .درد در نوك پستان

: spillover سرايت

كه كه است جديد در مادراناي براي معرفي رفتار تغذيهياصطالح و HIV يا مي دانند  يا از وضعيت منفي هستند

HIV هاشان نا آگاه هستند و اين رفتار عبارت از اين است كه آن نمي دهند يا فقط براي مدت مادر شيربه كودك خود،

مخ،شير مي دهنديكوتاه از تلط استفاده مي كنند،يا تغذيه دسترسيياو يا اطالعات نادرست، HIVكه بعلت ترس

. مي باشد شير مادر جانشين هايآسان به 

: Sucking مكيدن

. استفاده از فشار منفي براي گرفتن چيزهايي كه در دهان است

:   Sucking reflex رفلكس مكيدن

. مي مكد،ي كه سقف دهانش را لمس كندچيزهر كودك به طور اتوماتيك
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:   Sucklingيا مكيدن پستان شير خوردن

. عملي كه به واسطه آن كودك شير را از پستان خارج مي كند

:   Supplements ها مكمل

شو به شيرخوار مصنوعي كه عالوه بر شير مادر شيرهاي نوشيدني ها يا .دنداده مي

. كمك:    Support حمايت

: Sustaining حفظ تداوم

. سالگي يا بيش تر، كمك به مادران براي ادامه شيردهي2تا تغذيه شيرخوار با شيرمادر ادامه

:    Swallowing reflexرفلكس بلعيدن

، به طور اتوماتيك را كودك وقتي دهانش از مايع پر شود . مي بلعد آن

:Sympathize همدردي كردن

. براي شخصي متأسف هستيد خود نشان دادن اين كه از نقطه نظر

Tarwi :

. مريكا رشد مي كندآدر شمال Andesيك نوع لوبيا كه در

:  Teatپستانشده كشيده نوك

.بيرون آمدن بافت پستان با كشش وقتي كه كودك شير مي خورد

: Thrush برفك

، برفك به شكل نقاط سفيد است. عفونتي كه توسط قارچ كانديدا ايجاد مي شود . در دهان كودك

Tortilla :

و سپس خمير و آب درست مي شود رويو دادهشكل، در يك سيني گردرا يك نان پهن كه با مخلوط كردن آرد ذرت

 آرد گندم نيز. مي شود مصرف به طور سنتي در آمريكاي مركزي اين نان. صفحه فلزي داغ پخته مي شود يك 

. مي تواند به كار رود براي تهيه آن
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.يك ماده سمي:   Toxinسم

:    Unrestricted feedingتغذيه غير محدود

. تغذيه بر اساس تقاضا را ببينيد

:   Warm compress كمپرس گرم

.د ارنگذميو روي پستانه پارچه را در آب گرم خيسانيد

:   Wheyآب پنير

. كه بعد از جدا شدن دلمه كازئين باقي مي ماند قسمت مايع شير

:    Young childكودك خردسال

تا12ن بين سنيناكودك . ماه36(سالگي3ماه (

*******************************************************************************
******************************************************************************* 
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