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ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻮدک

Feeding your baby

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

Information to help with decisions

ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﮫ درﺳﺘﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﯿﻢ داد .ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ آنھﺎ را
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﯾﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻠﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯽدھﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﮔﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﻮدک ،ﭼﮫ ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﮭﯿﮫ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﭼﮫ ﻣﺰﯾﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪم دارد؟
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﻔﺎظﺖ از آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ .ﺣﻔﺎظﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک
از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﺲ از آن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺎﻣﺎھﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ  6ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ،و ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺲ
از آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﮐﻮدک داده
ﺷﻮد.
ﺣﺘﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ:
•
•
•
•
•
•

اﺳﮭﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،زﮐﺎم ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﯿﻨﮫ
دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰی
ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع ﺳﺮطﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روده
ﺳﻨﺪروم ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮزاد

ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﭼﮫ ﻣﺰﯾﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر دارد؟
ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ:
•
•
•
•

دﯾﺎﺑﺖ
ﺳﺮطﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
ﺳﺮطﺎن دھﺎﻧﮫ رﺣﻢ
ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺬای ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﺎ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ھﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻮدک
داده ﺷﻮد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺧﻮب و ﺗﻨﺪرﺳﯽ ﺑﮭﺘﺮی را ﺑﺮای او و ﻣﺎدر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺮدھﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﮭﺎرت اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر و ھﻢ ﻧﻮزاد
ﺗﺎزﮔﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﮭﺎرت
زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮدھﯽ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮدھﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﺮوﯾﺪ:



www.fraserhealth.ca/parenting

در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرهی ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣﻮزش
ﺷﯿﺮدھﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﮭﺪاﺷﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻠﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎره ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﻮزادﺗﺎن را ﺑﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮕﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ھﺪﻓﮭﺎﯾﺘﺎن در ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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