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 Feeding your babyتغذیھ کودک 
 گیری اطالعاتی برای کمک بھ تصمیم

Information to help with decisions  

 تغذیھ با شیر مادر چھ مزیتھایی برای مادر دارد؟
کنند در برابر  مادرانی کھ فرزندشان را با شیر خود تغذیھ می

 دارند: محافظتموارد زیر تا حدی 

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

توانند بخشی از غذای فرزندشان را با  برخی از مادران می
شیر خود تأمین کنند. شیر مادر در ھر مقداری کھ بھ کودک 
داده شود تغذیھ خوب و تندرسی بھتری را برای او و مادر 

 کند.  تأمین می
مھارت است کھ ھم برای مادر و ھم نوزاد شیردھی یک نوع 

تازگی دارد و باید آن را بیاموزند. اعتماد یافتن در این مھارت 
 برد. زمان می

 برای کمک گرفتن در مورد شیردھی
برای کمک گرفتن در مورد شیردھی، بھ این نشانی اینترنتی 

 بروید:

www.fraserhealth.ca/parenting  
ی کالسھای آموزش  در این وبسایت، اطالعاتی در باره

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 
 تگر بھداشتی خود در میان بگذارید.مراقب

ما بھ شما کمک خواھیم کرد تا ھدفھایتان در تغذیھ فرزندتان 
 را برآورده نمایید.

مادران و پدران پرسشھای زیادی در مورد تغذیھ فرزندانشان 
دھیم و  بھ درستی و اندیشمندانھ بھ  دارند. ما بھ شما گوش می

عات بھ دست آمده از پرسشھایتان پاسخ خواھیم داد. ما اطال
ھا را  دھیم تا آن مطالعات اخیر را در اختیار والدین قرار می

 ی تغذیھ فرزندشان یاری کنیم. در مورد شیوه
خواھند کھ بھ فرزندشان شیر مادر  بسیاری از والدین می

بدھند، اما برخی از والدین نیز بنا بھ دلیلھای پزشکی یا 
دھند.  شیر خشک می شخصی بھ فرزندشان تغذیھ ترکیبی یا

کنند تا  گران پزشکی با یکدیگر ھمکاری می والدین و مراقبت
دریابند کھ برای ھر کودک، چھ نوع غذایی پذیرفتنی، قابل 

 تھیھ و سالم است.

 شیر مادر چھ مزیتھایی برای فرزندم دارد؟
دھند کھ شیر انسانی بھترین نوع تغذیھ برای  بررسیھا نشان می

ھا در برابر بیماری  و حفاظت از آن کمک بھ رشد کودکان
است. حفاظت از کودک در برابر بیماریھا تا زمانی کھ کودک 

کند و تا مدتھا پس از آن ادامھ خواھد  از شیر مادر تغذیھ می
داشت. بھ ھمین دلیل است کھ پزشکان و ماماھا توصیھ 

ماھگی تنھا شیر مادر، و تا دو سالگی و پس  6کنند کھ تا  می
رکیبی از غذای جامد ھمراه با شیر مادر بھ کودک داده از آن ت

 شود.
شان نیست نیز نسبت  حتا کودکانی کھ شیر مادر تنھا منبع تغذیھ

 دارند: محافظتبھ موارد زیر تا حدی 

 اسھال و استفراغ  •
 سرماخوردگی، زکام، عفونت گوش، عفونت سینھ •
 دیابت، چاقی، بیماری قلبی و سکتھ مغزی •
 ن کودکانبرخی انواع سرطا •
 بیماریھای روده •
 سندروم مرگ ناگھانی نوزاد•
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