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 Giving Human Milk Extra Calories افزودن کالری بیشتر به شیر انسان

   ۲۲ کالری    ۴۲ کالری   ۲کالری ٧   ۳۰ کالری  سایر ــــــــــــــــــــــــ

 اضافه کنم؟ مشیر فرمولی را به شیر خود چگونه

دمای اتاق یا کمی باالتر، استفاده کنید.  شده در از شیر دوشیده
ر سرد انسان به صورت گلوله در شی شیر خشکپودر ممکن است 

 درآید. 

 دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید. .۱

قبل از باز کردن قوطی شیر فرمولی، در آن را بشویید. این  .۲
از ورود هر گونه میکروب به داخل شیر جلوگیری  عمل
 کند.می

جهت گیری کنید. مقدار مورد نیاز شیر انسان را اندازه .۳
از یک شیشه شیر مدرج شفاف یا یک پیمانۀ گیری اندازه
 گیری کوچک استفاده کنید.اندازه

  خشکپودرشیرپر از  را گیریقاشق اندازه .۴
 قسمت مسطح چاقو با  فرمولی کنید.

 .را صاف کنید شیر خشکپودر سطح 

 

 اضافه کنم؟ مفرمولی به شیر خودچه مقدار شیر  

فرمولی مقدار شیر مقدار شیر انسان کالری  

 22 calories 
45 mL ¼ tsp 

90 mL ½ tsp 

 24 calories 
45 mL ½ tsp 

90 mL 1 tsp 

 27 calories 
45 mL 1 tsp 

90 mL 2 tsp 

 30 calories 
45 mL 1½ tsp 

90 mL 3 tsp 

 ___ calories ___mL ___tsp 

 
 قاشق غذاخوری 6لیتر= میلی 90 قاشق غذاخوری 3لیتر= میلی 45

 .tbspقاشق غذاخوری= tspخوری= قاشق چای mLلیتر = میلی

   

ها و شیشه شیرهای گیری، قاشقهای اندازههمیشه از پیمانۀ
 استاندارد استفاده کنید.

 

 کالری اضافه کنم؟ مچرا به شیر خود

 نوزاد مادر( اولین انتخاب سالم برای تغذیهشیر انسان )شیر 
شیر انسان به تنهایی،  از لیتر یا یک اونسمیلی ۳۰هر است. 
نوزاد  برای کمک به رشدگاهی اوقات، . داردکالری  ۲۰حدود 
 .نیاز است یکالری بیشترمقدار 

 هفرمولی به شیرتان، کالری اضاف خشک افزودن پودر شیر
شدۀ انسان را شیر غنی. آنکندمورد نیاز نوزاد را تأمین می

 نامیم.می

 شیر فرمولی باید خریداری کنم؟ نوع چه

د. بخریتوانید نوزاد را میشیر خشک فرمولی پودر هر برند 
پودر شیر خشکی مطمئن شوید  تا بخوانیدبرچسب آن را روی 

 .استماه  ١٢صفر تا بین کنید برای نوزادان که انتخاب می

  کنم؟ سازیآماده چگونه

شیرها و  قبل از افزودن پودر به شیر خود، همیشه شیشه
را  مخلوط کردنبرای استفاده  موردگیری های اندازهپیمانۀ
 و استریل کنید. شسته

 دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید. .۱

ها، ها، درپوشها، سرپیچشیشه سِر پستانکیشیرها،  شیشه .۲
 انبرک گیری،های اندازهگیری کوچک، قاشقپیمانۀ اندازه

خوب آبکشی  و صابون شسته و و چاقو را در آب داغ
 کنید.

بزرگ قرار دهید. داخل  قابلمههمۀ این وسایل را در یک  .۳
ا ر روی وسایلآب ای که تا اندازهآب بریزید،  قابلمه
 را بیرون از آب قرار دهید. ک انبرد. دسته  بگیر

 قابلمهد. در بجوشدقیقه  ۲ جوش بیاید و برایآب بگذارید  .۴
 را نگذارید.

از ظرف تمیز  با یک انبرکدقیقه، وسایل را  ۲پس از  .۵
 و روی یک حولۀ تمیز قرار دهید. خارج نموده

یا در صورت عدم  هدنمواستفاده وسایل بالفاصله از  .۶
استفادۀ فوری، اجازه دهید در معرض هوا روی حوله 

  خشک شوند.

Farsi 
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 ؟شده را به نوزادم بدهمچگونه شیر فرمولی غنی

 شده را به آرامی تکان دهید.شیشۀ شیر غنی .۱

را گرم کنید. از آنبا قرار دادن شیشه شیر در آب گرم،  .۲
. این عمل استفاده نکنیدمایکروویو برای گرم کردن شیر 

دهان نوزاد را  ممکن است که هدشداغ  باعث ایجاد ذرات
 بسوزاند.

 دوباره شیشه شیر را به آرامی تکان دهید. .۳
همیشه قبل از شیردهی نوزاد، دمای شیر مادر را امتحان 

 کنید.

شدۀ مادر در شیر غنیمانده پس از شیردهی، مقدار باقی .۴
 شیشه شیر را دور بریزید. 

باشیم، چه کاری خانه نشیردهی من و نوزادم  موعددر اگر 
 باید انجام دهم؟

د، شیر از خانه بمانی خارج ساعت ٢کمتر از قرار است اگر 
دارنده همراه با کیسه یخ نگه شده را در یک کیف خنکغنی

 شده را دور بریزید.باید شیر غنی ،ساعت ۲نگه دارید. بعد از 

، خارج از خانه بمانید ساعت ٢بیش از اگر قرار است 
شیر پستان است. اگر  / شیر مادر ترین روِش شیردهی،مطمئن

توانید شیر دوشیده شده را حداکثر تا این گزینه ممکن نیست، می
 ساعت در دمای اتاق نگه دارید.  ۴

 کنم؟ کارم چهداشت اگر سؤال

 .Ask your dietitian/از متخصص تغذیه بیمارستان خود بپرسید.

   :Name/نام

   :ext./داخلی   :Phone/تلفن

  HealthLinkBCرسمی دربا یک متخصص تغذیه یا پرستار 
 ٨-۱-۱تلفن:                     صحبت کنید. 

تماس  Fraser Health Virtual Careدر با یک پرستار 

 بگیرید.

 .در دسترس است شب ۱۰صبح تا  ۱۰ازهمه روزه 

 ۱-٨۰۰-۴۳۱-۰٩٩٩تلفن: 

 fraserhealth.ca/virtualcareت زنده: چ  

 ماند؟چه مدت سالم میبرای  هشدشیر غنی

 ۴۲ظرف در بسته تا  اخل یکد توانشده انسان را میشیر غنی
. تمام شیرهای مصرف نشده نمودساعت در یخچال نگهداری 

 ساعت دور بریزید. ۴۲را بعد از 

را، ظرف یک  که گرم شدهشدۀ مادر غنیباید هر شیشه شیر 
 ساعت پس از شروع شیردهی مصرف کنید. 

به دارید که هنوز غنی نشده است ) اگر شیر دوشیده شدۀ اضافه
ماه  ۶توانید شیر را تا شیر خشک اضافه نشده(، میپودر آن 

درجه  -۱٨فریزر دمای در فریزر نگه دارید، مادامی که 
 سانتیگراد یا سردتر باشد.

 کردن شیر دوشیده شدۀ منجمد: ذوبدو روش برای 

 شیشه شیر را یک شب در یخچال قرار دهید. •
 شیشه شیر را در ظرفی حاوی آب گرم قرار دهید. •

فرمولی، صبر کنید تا خشک قبل از اضافه کردن پودر شیر 
 دمای اتاق برسد. بهشده  ذوبشیر  دمای

 هرگز شیر غنی شدۀ انسان را منجمد نکنید.

 .منجمد نکنید ی که قبالً منجمد شده را دوبارههرگز شیر انسان

 

 ماند؟فرمولی سالم میخشک تا چه مدت پودر شیر 

پس از باز شدن، در قوطی را محکم ببندید 
 نگهداری کنید. تمیز و خشکو در جای 

، تاریخ باز روی قوطیبا یک برچسب 
  را مشخص کنید.کردن آن

تمام پس از یک ماه باید پودر را ظرف یک ماه استفاده کنید. 
 مانده در قوطی را دور بریزید.پودر باقی

 نیاز خواهد داشت؟شده چه مدت به شیر غنی من تا نوزاد

مدت  نسبت به بقیه، هر نوزاد متفاوت است. برخی از نوزادان
شدۀ انسان نیاز دارند. پزشک تری به شیر غنیطوالنی
)متخصص اطفال( یا متخصص تغذیه، رشد نوزاد را  ناتفرزند

در مورد زمان توقف تا کند بررسی کرده و به شما کمک می
  غنی کردن شیر خود، تصمیم بگیرید.

 

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care

