
 شروع غذاھای جامد برای نوزادان نارس
شروع غذاھای جامد برای نوزادان نارس

 Neonatal Intensive Care Unit بخش مراقبت ھای ویژه

در طی ۲ سال آینده، کودک شما یاد خواھد گرفت
 کھ عالوه بر شیر مادر یا شیر خشک، غذاھای

متنوع دیگری نیز بخورد.
 شروع غذاھای جدید می تواند تجربھ متفاوتی
 برای نوزادانی باشد کھ بھ دو دلیل نارس متولد

می شوند:

- - مرحلھ رشد
- زمان صرف شده در بخش مراقبت ھای ویژه نوزادان -

 ھنگام معرفی غذاھا از سن اصالح شده استفاده کنید
 مرحلھ رشد در نوزادان نارس بر اساس تاریخ تولد آنھا نیست. در

 عوض، مرحلھ رشد آن ھا بر اساس سن اصالح شده آن ھا است کھ  یک
دوره بارداری ۴۰ ھفتھ ای را در نظر می گیرد. سن اصالح شده کودک
شما همان سنی است که اگر کودک در تاریخ مقرر وضع حمل به دنیا

آمده بود، می داشت.

 بھ عنوان مثال، اگر کودک شما در ھفتھ ٣۵ بھ دنیا آمده و اکنون ۴۶
 ھفتھ دارد، سن اصالح شده کودک شما این است: ۴۶ ھفتھ - ۵ ھفتھ =

۴١ 

 کودک شما ممکن است در حدود سن اصالح شده ۶ ماھگی عالئمی را
 بروز داده کھ نشان دھد آماده شروع خوردن غذاھای جامد است.

 عالیمی کھ نشان می دھد کودک ممکن است برای خوردن غذای جامد 
آماده باشد:

 - می تواند بنشیند و سر خود را باال نگھ دارد

- - می تواند بھ قاشق نگاه کرده و دھان خود را برای آن باز کند
- غذا را با زبان خود از دھان خارج نمی کند -

 از این ھا بھ عنوان نشانھ ھایی برای شروع غذای جامد استفاده کنید، نھ
از تاریخ دقیق سن اصالح شده ۶ ماھگی.

 اگر کودک در پذیرش غذاھای جدید کند است
 گاھی اوقات نوزادان نارس در برابر خوردن غذاھا جدید مقاومت می
  کنند زیرا تجربیات بدی را در بیمارستان با لولھ ھا یا آزمایش ھای

 اطراف دھان خود داشتھ اند. بھ ھمین دلیل، کودک شما ممکن است در
 پذیرش غذاھای جدید کند عمل کند. اطمینان حاصل کنید کھ کودک شما

بھ رشد و افزایش وزن ادامھ می دھد.

 چھ زمانی درخواست کمک کنیم

 زمانی کھ کودک شما بھ راحتی برخی از غذاھای جامد (مانند غالت
 برنج نازک) را تا سن اصالح شده ٧ ماھگی نپذیرد.

 زمانی کھ نگران پیشرفت غذایی یا وزن کودک خود ھستید.

 از کجا کمک بگیریم

 از کجا می توان اطالعات بیشتری دریافت کرد
برای اطالعات بیشتر در مورد تغذیھ:
به ca.healthlinkbc بروید !

برگھ "بارداری و والدین" را انتخاب کنید
این عناوین را ببینید:

 * فرزندپروری نوزادان ٠ تا ١٢ ماھھ
 * بھترین شانس نوزاد 

 *گام ھای اول کودکان نوپا  

به fraserhealth.ca  بروید !
 در قسمت «موضوعات بھداشتی»
«بارداری و نوزاد» را انتخاب کنید

☏ با دکترتان تماس بگیرید.
☏ با تیم تغذیھ تماس بگیرید.
☏  با شماره ٨-١-١ تماس بگیرید و با یک متخصص تغذیھ صحبت

کنید.

 نحوه محاسبھ سن اصالح شده
 سن واقعی - ھفتھ ھای زود تر از موعد = سن اصالح شده

( ھفتھ ھا) منھای (۴٠ ھفتھ در بدو تولد)

• دکتر شما

• تیم تغذیھ
5666-585-604 داخلی 778709

96 خیابان – 13750 بیمارستان ساری ممولایر
Surrey, BC V3V 1Z2

فکس: 604-585-5568

www.fraserhealth.ca 
 این اطالعات جایگزینی برای توصیھ ھای ارائھ دھندگان خدمات بھداشتی نیست.

To order: patienteduc.fraserhealth.ca
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