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  مهمقد
مرگ و  با نگاهی به میزانو سیب پذیرندآمقابل بیماري ها و حوادث  سالگی در 8کودکان تا قبل ار 

یـر در  ی یـابیم کـه بیشـترین میـزان مـرگ و م     جامعه به خوبی در مـ  میر در گروههاي سنی مختلف
سال اتفاق می افتد این امـر مـی توانـد ناشـی از دو علـت       6کودکان بخصوص در گروه سنی  زیر 

  :باشد
تگاههاي بدن بویژه تکامل ناکافی سیستم دفاعی در کودکان که اندامها و دس لعدم تکام -1

  .ري بیشتر می کندامادگی او را در ابتال به بیمآ
ك از محـیط اطـراف علـت اصـلی بـروز      د،شعور و درك کـو  گاهیآپایین بودن سطح  -2

کل مرگهاي کودکان را سوانح و حوادث تشـکیل مـی   % 7بطوریکه علت .حوادث و سوانح می شود
  .دهد
نابرین چنین به نظر می رسد که انجام خدمات مراقبتـی بـراي کودکـان در کنـار اطـالع رسـانی و       ب

  .واهد داشتدکان خآموزش به خانواده ها سهم به سزایی در کاهش مرگ و میر کو
  

  دوره نوزادي
محـیط عـاري از   (ان کوچکی است که به حکم طبیعت باید از محیط داخل رحم سان ،نوزاد

ج آورده شـود تولـد بـا یـک     ن و در خالل چند لحظه به محیط خـار ،ناگها)نین آلودگی و حافظ ج
گی زنـد  تاگی داخل رحمی زند ساعته بنام دوره انتقالی آغار می شود که تطابق نوزاذ از  24مرحله 

ظه پس از تولد باید گریه کند تا نفس بکشد و جریان خـونش بـه   او در لح.خارج رحمی در بر دارد
ه دراد بالغ تغییر کند،کلیه،قلب و اعصاب که در داخل رحم شروع بـه کـار کـر   شکل جریان خون اف

رجه حرارت، هضم، جذب و دفع کنترل د(فعالیت ها بودند شکل کاملتري به خود بگیرند،همه این 
  .براي تطبیق نوزاد با شرایط خارج انجام می شود) مواد زائد

روز 28(ي مربوط بـه دوره نـوزاد  %67ی افتد ق ماز کل مرگهایی که در سال اول زندگی کودکان اتفا
  .می باشد آنها )اول زندگی

برخورد با ایـن نـوزادان مـی توانـد در      و مشکالت مربوطه و همچنین نحوه  لذا شناخت این دوره
  .نها مفید باشدمرگ و ارتقاي سالمت آناشی از  عوارضکاهش بیماري ها و
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 معاینات نوزادان
  

  معاینه سر و صورت نوزاد
سـانتیمتر مـی باشـد،پس از تولـد      33-37تولـد بـین    ماندازه طبیعـی دور سـر در نـوزاد بـه هنگـا     

کـه از  مالج بزرگ یـا قـدامی   .استخوانهاي سر نوزاد کم کم از محل شیارها به هم متصل می گردند
ماهگی بسته می  9-18استخوان آهیانه با دو استخوان پیشانی بوجود می آید،در فاصله بین  2اتصال 
هیانه و استخوان پـس سـري بوجـود مـی     آاستخوان  2مالج کوچک یا خلفی نیز که از اتصال .شود

اگر مالج زودتراز موقع بسته شود هنگام لمس برآمده .مسدود می شود ماهگی کامالً 2-4آید،تا سن 
زودتر یا دیرتر از موقع بسـته شـود ارجـاع    در هر صورت اگر مالج کودك .تر از حدي عادي است

  .الزم  استفوري 
گاهی قسمتهایی از سر نوزاد ممکن است برآمده و متورم باشد که که با فشار فرو رفتگـی پیـدا مـی    

روز بـه   3یـا   2چنانچه ایـن حالـت پـس از    .روز به حالت طبیعی بر می گردد 3یا  2کند و پس از 
  .اع فوري شودجشکل طبیعی بر نگشت باید نوزاد ار
یمانهاي سـخت صـورت نـوزاد حالـت مخصوصـی بـه خـود        بعضی مواقع ممکن است به علت زا

  .یک چشم نیمه باز و دهان کج شود که در این صورت باید ارجاع فوري داده شود.بگیرد
  

  
  معاینه چشم

گاهی ممکن است در اثرفشار زایمانی در سفیدي چشم ،خونریزیهاي کم، متوسط یا زیاد دیده شود 
گردد و ممکن است ترشح زرد رنگی از چشم خارج بطوریکه گاهی تمامی سفیدي چشم قرمز می .

  .شود
 و در بدو تولد از ریختن هر گونه قطره و استفاده از پماد چشمی در چشم نوزادان خـودداري شـود  

همـراه   )اب خفیف چشم، ترشح چرك، قرمـزي پلـک  هالت(در صورت عفونتهاي خفیف که با عالیم
  .وز از قطره چشمی استفاده شودر 5است، طبق جدول داروئی درکتاب دارونامه به مدت 
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  طرز چکاندن قطره چشمی
  .ابتدا دستهاي خود را بشوئید -1
  .ز کنیدز،از داخل به خارج تمیپنبه تمی قطعه چشم نوزاد را با یکاطراف  -2
  .پلک پائینی چشم را به طرف پائین بکشید -3
خلـی  را در گوشـه دا ن دهید و یک تا دو قطره از آشیشه محتوي دارو را به خوبی تکان -4

دقت کنید که سـر قطـره چشـمی بـا چشـم      .وسط چشم نچکانیدهیچگاه قطره را در.چشم بچکانید
  . تماس پیدا نکند

یر مواد رنگی در چشم نوزادان به مادر و اطرافیان نوزاد توصیه  کنید که از کشیدن سرمه وسا :توجه
  .خودداري نمایند جداً

  
  

  
  موارد ارجاع 

روز ، عفونت چشمی خفیف در نوزاد بهبـود   5ن با قطره ، بیش از اگر در صورت درما -1
   .یابدن

در صورتیکه عفونت چشمی شـدید باشـد و تـورم پلکهـا و یـا خـروج ترشـحات از         -2
  .چشمها زیاد باشد

  
  

  هانمعاینه د
  .معاینه درمان نوزاد از چند نظر مهم است 

لـب شـکري ،   :  بررسی شکافهاي غیر طبیعی که ارثی یا مادر زادي است شامل - 1
  شکاف کام 

فک باال ، لب و بینـی ایجـاد میشـود و شـیرخوار بـه       به علت جوش خوردن ناقص : لب شکري
  ) شکاف لبها ممکن است یک طرفه با دو طرفه باشد ( خوبی قادر به مکیدن نخواهد بود 
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ن ممکـ . ل میسـازد  به معنی جوش نخوردن سقف دهان است و تـنفس نـوزاد را مشـک     : شکاف کام
   0همراه با شکاف لبها یا لب شکري باشد  است به تنهایی یا

براي کودکـان مشـکل باشـد در     ا کام باعث میشود که بلعیدن شیر و مایعاتوجود شکاف در لبها ی
مراقبت هر نوزاد با ید دهان  او را با مالیمت کامل و بادقت معاینه کنید و توجه داشته باشـید   اولین

  0زاد دستهاي خود را با آب و صابون بخوبی بشودید قبل از معاینه دهان نو
  

بعضی نوازدان ممکن است یک یا دو دندان داشته باشند به این دندانها ، دندانهاي نـوزادي   -2
  می گویند  

هی هـم لـق   این دندانها می توانند موقع خوردن شیر ، پستان مادر یا زبان نوزاد را زخم کننـد و گـا  
این دندانها کنده شده و به شدن لثه نوزاد میشود و یا ممکن است  یزي و زخمشدن آن باعث  خونر

   0لق کودك بیفتد و خطر جدي ایجاد کند داخل ح
  

  موارد ارجاع 
  

در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق بایستی نوازد را به مرکز بهداشـتی درمـانی ارجـاع فـوري     
   0دهید 
ي را مراقبـت مـی کنیـد از نظـر وجـود       که شما نوازد یا کودك شیرخوار ردر هر با: برفک  -3

   0دهان را معاینه نمایید  برفک بایستی 
هانی است که بصورت لکه هاي سـفید  مخاط دبرفک یک عفونت قارچی روي زبان ولثه و -4

نگی ظاهر میشود توجه داشته باشد که گاهی اوقات مخاط زبان در اثر خوردن شیر سـفید  ر
مان برفک اگر  نقاط  یا مناطق سفید شده روي لثه میشود که با برفک فرق می کند براي در

 : زیر را انجام دهید  ودگی حلق وجود داشته باشد اقداماتا و محوطه دهان بدون آل

   
  .مطابق جدول داروئی ، دارو تجویز و نحوه مصرف آنرا آموزش دهید -1
شـیرین  یک قاشق چایخوري سر صاف جوش (در صورت نبودن دارو از محلول جوش شیرین  -2

شـق چـایخوري   قا دو بار در روز استفاده شود و هر بار نصف) در نصف استکان آب جوشیده ولرم
  .سفید شده ریخته شودوي نقاط ردر دو طرف زبان و 

  .ب ساده بشویدزهربار شیر دهی پستان خود را با آید قبل و پس اموزش دهبه مادر آ -3
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  معاینه پستان
ه به خودي د کنو شیر تولید کن.ه باشد مکن است بزرگ شدوزاد دختر و پسر مپستانها در ن

لـت  ن اسـت بـه ع  ممکـ .وب می شود و نباید جهت خارج کردن شیر کـاري انجـام داد  خ خود
بطـور طبیعـی آرئـول برجسـته مـی      .(رئول تخت باشدوزاد پستانها قابل لمس نباشند وآنارسی ن
  )باشد

    
  معاینه ناف نوزاد

جم تا دو هفته بعد از ان زایمان خشک و سیاه شده و از روز پنساعت از زم 24بند ناف پس از 
  .فتدزایمان می ا

الزم آن معاینه ناف نوزاد در ساعات اولیه پس از تولد براي کنترل خونریزي و هر روز پـس از  
  .است

  
  

   .موزش داده شودادر نکات زیر آناف نوزاد به م براي مراقبت از بند
  .را با آب و صابون بشوئیدقبل از هر کار دستهاي خود  -1
  .محل بند ناف بایستی با استفاده از گاز استریل خشک شود -2
پوشـش داده شـود و از قـرار     ناف با استفاده از یک گاز ترجیحاً استریل کامالًمحل بند  -3

  .گرفتن در معرض کهنه یا پوشاك محفوظ بماند
ـ    ،بار تعویض کهنه نوزاددقت شود پس از هر   -4 بـا ادرار و یـا   وزاد نبایسـتی  بنـد نـاف ن

  ..پیدا کند تماساومدفوع 
کـه در  هرگز روي بند ناف پماد یا پـودر و روغن،داروهـاي سـنتی،خاك یـا خاکسـتر        -5

  .بعضی از روستاها مرسوم است گذاشته نشود
  :توجه

هرگز بند ناف را فشار ندهید یا نکشید اجازه دهید به صورت خود بخود جـدا شـده و   :الف    
  دبیفت
نرا بـا گیـره مخصـوص    آدر صورتیکه از محل بند ناف خونریزي مشاهده گردد بایستی  :ب    

  .بند ناف محکم بست
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گاهی پس از افتادن بند ناف ممکن است کمی خونریزي وجود داشته باشـد کـه در ایـن     :ج   
  .مورد بایستی از پانسمان استفاده شود

 لی پـس از اسـتحمام مـی بایسـت کـامالً     و.کند حمام کردن با بند ناف مشکل ایجاد نمی  :د   
  .خشک شود

  موارد ارجاع
  .در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل ،کودك را ارجاع فوري دهید

  .ادامه پیدا کندخونریزي بند ناف  -    
  .بند ناف چرك کند یا اطراف آن قرمز شود -    

  .کودك بی قرار باشد -  
  .درجه داشته باشد 37تب بیش از  -  
  .فتدز دو هفته بند ناف نیبعد ا -  

مـوزش هـا بـا    آ زیرا گاهی این.سان نیستنواده ها در خصوص بند ناف همیشه آآموزش به خا
  .عقاید مردم که بر اساس باورهاي خرافاتی و محلی استوار است در تضاد می باشد

  .کرداده و صحیح استفجدید باید از رسومات و باورهاي مردم در جهت عملکرد  باال جبار
  

  فتق
قسمتی از روده که بطور عادي بایـد داخـل حفـره شـکمی      مثالً ءضادر این بیماري بعضی از اع

وقتـی یـک قسـمت از     مـثالً  باشد از یک سوراخ غیر عادي در یک قسمت بدن بیرون می زنـد 
غبنـی مـی   نرا فتـق م آید به کشاله ران می آبیرون زده  inguinal canal روده از کانال مغبنی

همچنین در پسران شیر خوار ممکن است در نتیجه یک نقص مـادر زادي یـک حلقـه از    . مندنا
 scrtalورت فتـق را فتـق کیسـه بیضـه     در این صـ .ید و داخل کیسه بیضه شودروده پائین بیا

hernia دختران قسمتی از روده ممکن است از مجراي رانی بگذرد و بـه جلـوي    در.می نامند
  .می گویند femoral hernia نی ران برسد که آنرا فتق را

ه یک حلقه روده یا نسج روده یـا قسـمتی از   حاالت بخودي خود خطرناك نیستند مگر آنک این
و  تحت فشار قرار گیرد و یا به اصـطالح مختنـق شـود    ،روده هنگام عبور از سوراخ غیر عادي

سـخت بیمـار    قطع گردد و قانقاریا پدید آورد در این صورت کـودك ن قسمت به آعبور خون 
به هر حال ایـن واقعـه بایـد    .دمی شود واز درد شدید و سایر عالیم انسداد روده اي رنج می بر

از لحاظ جراحی مورد توجه قرار بگیرد و هر چه زودتر جراحی انجام شـود عـوارض نـا     فوراً
ن فتق نافی در کودکان و نوزادان کم سال بسیار شایع است کـه درآ .مطلوب آن کمتر خواهد بود
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در ایـن مـورد   . وداخل شکم به داخل مجـراي نـاف فـرو مـی ر    اعضاء دیک قسمت از روده یا
بلکه ناف به وسیله قشـر نـازکی از پوسـت پوشـانده شـده      شده است نبسته  مجراي ناف کامالً

  .است
  

  درمان 
گی بعد از دوران کودکی پـیش بیایـد   دعمل جراحی بخصوص هنگامیکه این وضع در زن       

اما در شیر خواران آنرا اغلب با فشار دادن و فرو بردن قسمت فرو رفته در نـاف بـه   الزم است 
حفره شکمی و نزدیک کردن محیط سوراخ ناف بوسیله ي یک نوار چسب می تـوان تصـحیح   

  .کرد
  

  معاینه لگن
ود که به آن در رفتگی مادر زادي شهنگام تولد ممکن است در مفصل ران در رفتگی ایجاد      

  :گویند و عالیمی دارد که عبارتند از لگن می
ح داخلی پـا در  ی در سطح داخلی ران یا قرینه نبودن چین هاي سطوجود چینهاي اضاف -1    

  .ناحیه زانو
  .نوزاد پاي طرف مبتال را کمتر حرکت می دهد -2    
  .در طرف مبتال پاي نوزاد کوتاهتر است -3    
در صـورت وجـود   -زانـو خـم کنیـد    ر دو پا را از ناحیه نوزاد را به پشت بخوابانید و ه -4    
  .رفتگی، زانو ها در یک سطح قرار نمی گیرندفرو

  
  

  :اع فوريجار
  .در صورت مشاهده هر یک از عالیم فوق نوزاد را به پزشک ارجاع دهید      
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  معاینه دستگاه تناسلی و کنترل دفع ادرار و مدفوع
  

ن رفتن مجراي ادرار توجه کرد در بعضی از نـوزادان ایـ  در نوزادان پسر باید به وضع قرار گ
بایـد در داخـل   همچنین بیضه هـا  .لت تناسلی قرار داردمجرا در زیر و در بعضی از آنان روي آ

  .کیسه بیضه لمس گردد
ختر در چند روز اول ترشحات سفید شیري و ترشحات حاوي خـون از  نوزادان ددربرخی 

که طبیعی است و بعد از چند روز برطرف مـی گـردد و    خارج می شود)مجراي زایمانی(واژن 
  .درمان خاصی نیاز ندارد

دفـع ادرار و مـدفوع در   .همچنین باید از باز بودن سوراخ مقعد نیز اطمینان حاصل پیدا کرد
  .ساعات اولیه بعد از تولد،نشانه طبیعی بودن دستگاههاي ادراري و گوارشی است

  
  :ارجاع فوري

دفع ادرار دارند در غیر این صـورت بایسـتی   ساعت اول پس از تولد  24در  اکثر نوزادان       
سـاعت مکونیـوم    48تـا   36مچنـین در صـورتیکه نـوزاد    ه.نوزاد را به مراکز باالتر ارجاع نمود

ن سـوراخ مقعـد باشـد کـه بایسـتی      ددفع نکند ممکن است به دلیل بسته بو)مدفوع اولیه نوزاد(
  .ارجاع فوري داده شود

  
  ه ستون فقراتمعاین

و منطقـه   به پشت نوزاد.و با توجه به درجه حرارت اتاق درآوریدرامی لباسهاي نوزاد را به آ    
ون فقرات دیـده  اي در طول ستدر بررسی پشت نوزاد ممکن است غده ستون فقرات نگاه کنید 

  .در این صورت بالفاصله باید نوزاد را ارجاع فوري دهید.شود
  : د ییر را به مادر آموزش دهقبل از ارجاع موارد ز

  .کودك روي شکم یا پهلو خوابانده شود -
  . گاز استریل یا پارچه تمیز جهت محافظت از غده در اطراف آن قرار داده شود -
  . هیچ کهنه یا وسیله دیگر به طور مستقیم روي غده قرار ندهید  -
  . ناحیه سرین و تناسلی را تمیز کنید  -
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  اهامعاینه دستها و پ
  : هنگام معاینه دستها و پاها به این نکات توجه کنید 

در معاینه پاها و دستها باید به وضع انگشتان اضافی یا نبودن انگشتان و یا به چسـبیده   -1
  . بودن آنها توجه کرد 

نوزاد دست مبتال را کمتر حرکت می دهد  در صورت وجود شکستگی استخوان ترقوه، -2
 .نمود  که باید اقدام به ارجاع فوري

گاهی ممکن است در قسمت سرین و پاها، سوختگی و قرمزي ناشی از کهنـه و ادرار   -3
 .نوزاد مشاهده شود که نیاز به آموزش به مادر و مراقبت از نوزاد دارد

 
  پیچ خوردگی مچ پاها به طرف یک یا هر دوي پاها

بـه طـرز    احتمال می رود که این حالت نتیجه فشاري غیر عادي در داخل رحـم و مربـوط  
در این حالت ممکن است کودك روي دو پا در رحم نشسـته باشـد و هـم    . قرارگرفتن جنین باشد 

همین حالت ممکن است در . چنانکه پاها رشد می کنند به علت فشار به طرف داخل خم می شود 
  . دستگاه در مفصل مچ دست رخ دهد 

اما بسیاري از آنها . احی شد براي درمان بعضی از این کودکان باید دست به دامن عمل جر
با درمان فیزیکی و با پوشاندن کفشهاي مخصوص می توان عالج کرد در صورت مشـاهده اینگونـه   

  . پاها باید بهورز کودك را به پزشک ارجاع دهد 
  سایر معاینات
  :توجه شود

گاهی ممکن است به دلیل مشکل تنفسی یا ناراحتی قلبی پوست و لبهاي نوزاد کبود شـده   -1
سرعت  ستنفس در دقیقه است در نوزادان نار 40-30تعداد تنفس در نوزادان طبیعی .اشدب

  .بیشتر است
وجود زخم یا جوشهاي فراوان در سطح پوست نـوزاد هـم ممکـن اسـت نشـانه عفونـت        -2

 .سطحی پوست یا عفونت داخلی باشد

وري نـوزاد  در صورت مشاهده هر یک از موارد غیر طبیعی مذکور بایستی اقـدام بـه ارجـاع فـ    
  .نمود
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 زردي یا یرقان در نوزادان
  

زردي یا یرقان از عالیم شایع زمان نوزادي است که در هفته هاي اول زندگی در بچه هاي 
  .نارس یا طبیعی ممکن است دیده شود

ی زرد شدن پوست و سفیدي چشم در نتیجه باال رفتن مـواد صـفراوي در خـون ایجـاد مـ     
  .زردي که در سنین باال اتفاق می افتد متفاوت بوده و واگیردار نیست ن باعلت آن در نوزادا. شود

افزایش مواد صفراوي در خون خطر رسوب آنها را در مغز به همراه دارد و به همین دلیـل  
تشخیص زردي را می .تشخیص و اقدام به موقع براي پیشگیري از این عوارض اهمیت خاصی دارد

صورت بخصوص نوك بینی که پس از فشار دادن مختصري توان با مشاهده سفیدي چشم وپوست 
در صورت شدت یـافتن زردي مـی تـوان از    .بر آن تغییر رنگ پوست بهتر نمایان می شود انجام داد

  .رنگ زرد کف پاي نوزاد کمک گرفت
اکنون به بررسی انواع یرقان در نوزادان و اقداماتی که در هر مـورد بایـد انجـام گیـرد مـی      

  .پردازیم
  
  )طبیعی(یرقان فیزیولوژیک -1
دچار زردي می شوند و در  ساعت پس از تولد 72تا  48نوزادان به طور معمول  ⅔بیش از نیم یا  

می رسد این زردي شدید نیست و به سـفیدي چشـم و صـورت    وم تا پنجم به ماکزیمم روزهاي س
  .محدود می شود و بدون اقدام خاصی پس از چند روز به خودي خود رفع می شود

  
  )غیر طبیعی(یرقان غیر فیزیولوژك  -2
ن از علـل شـایع آ  . سرعت شدت می یابـد  ساعت اول تولد ظاهر می شود و به 24این زردي در   

گروه خون مادر ارهـاش منفـی و پـدر ارهـاش     (ري گروه خون و ارهاش مادر و نوزاد استاناسازگ
  )مثبت است

  
  :ارجاع فوري

  .بالفاصله نوزاد را به پزشک ارجاع فوري داد در صورت مشاهده این نوع زردي باید  
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 RHناسازگاري
جدي در نوزاد می شود ، زمانی اتفاق می افتـد کـه مـادر     این ناسازگاري خونی که موجب بیماري 

RH منفی جنینRH  در اثر پارگی جفت (اگر خون مادر و جنین مخلوط شوند . مثبت باردار باشد
مادر ممکن است آنتی بادي علیه آنتی ژن هاي جنین )زایمان قبلی  ، خونریزي قبل از تولد یا سابقه

  .)نامیده میشود  RHواکنشی که حساسیت ( بسازد 
  

این آنتی بادیهاي ار جفت عبور کرده ، موجب همولیز گلبولهاي قرمز جنین میگردندو پس از تولـد  
. در نـوزاد میشـود   خـونی شـدید و زردي    ، شکسته شدن گلبولهاي قرمز ادامه یافتـه ، سـبب کـم   

را در طی سه روز پس از زایمان ) RHOGAM ( منفی ایمنو گلوبین رگام  RHخوشبختانه زنان 
  .امروزه نادر است   RHبنابر این ناسازگاري . یا سقط دریافت می کنند 

  
  استفراغ مداوم و جهنده

سئله مهمـی نبوده،امـا   در روزهاي اولیه تولد ،برگردان مقدار کمی شیر خورده شده، توسط نوزاد م  
اسـتفراغ جهنـده   ) دو بـار در روز (چنانچه استفراغ تداوم داشته باشد،یا حتی اگر طفل به طور مکرر

ی در دستگاه گوارش باشد کـه بایسـتی اقـدام بـه ارجـاع      شته باشد ، ممکن است به علت اشکاالتدا
  .فوري نوزاد شود
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  تمرین در کالس درس
با کمک سایر دانش آموزان و مربی خود ، روش چکاندن  -1

  .قطره چشمی را با استفاده از ماکت کودك نمایش دهید
با کمک مربی خود،محل تقریبی مالج ها قدامی و خلفی  -2

 .شان دهیدرا روي ماکت کودك ن

درباره مواردیکه در معاینه ناف نوزاد بایستی بدانها توجه  -3
شود،با دانش آموزان بحث کنید و بصورت عملی نمایش 

 .دهید

  الستمرین در خارج از ک
  .دوره نوزادي را تعریف کنید  -1
مالج هاي قدامی و خلفی از اتصال کدامیک از استخوانهاي سـر تشـکیل مـی     -2

مدت زمان طبیعی مسدود شدن هر یک از مالجها را بطور جداگانه نـام  . شود
 .ببرید

 .مواردي که در معاینه دهان نوزاد حائز اهمیت است، به تفکیک توضیح دهید -3

 .مادر زادي لگن را توضیح دهید عالیم دررفتگی -4

در معاینه دستگاه تناسلی و کنتـرل دفـع ادرار و مـدفوع نـوزادان مـواردي کـه        -5
 .بایستی بدان توجه نمود، شرح دهید

 .انواع یرقان نوزادان را نام برده و در مورد هر کدام بطور کامل توضیح دهید -6
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دوم فصل     
 

 

نــوزادان نـارس و کم وزن و مراقبت هـاي 
 مـربوطـه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
 .نوزادان نارس و کم وزن را تعریف کنید -1

 .علت تولید نوزادان نارس و کم وزن را بیان کنید -2

 .مراقبت از نوزادان نارس و کم وزن را توضیح دهید -3

 .موارد نیازمند ارجاع را شرح دهید -۴
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 مراقبت از نوزادان
  

  تعریف نوزاد نارس و نوزاد کم وزن
و .مده باشد ، نوزاد نـارس مـی گوینـد   بدنیا آ) هفته 37قبل از (ودتر از موعد مقرر نوزادي که ز     

اگر وزن تولد نوزاد .(م وزن داشته باشدگر 2500د که کمتر از ي گفته می شونوزاد کم وزن به نوزاد
نوزاد کم وزن می توانـد نـارس و یـا    ) او را نوزاد خیلی کم وزن می گویند شدگرم با2500کمتر از 

  .حتی محصول یک حاملگی کامل باشد
  

  علت تولد نوزاد نارس و یا کم وزن
  فقر در خانواده -1    
  بهداشتی پایین بودن آگاهیهاي -2    
  مراقبت نشدن مادر در دوران بارداري -3    
  سوء تغذیه ،کم خونی و بیماري مادر در دوران بارداري -4    
  سال  35سال و یا باالي  18زیرسن مادر -5    
  سال بین حاملگی ها 3فاصله کمتر از  -6    
  ها بدون تجویز پزشکدن سیگار و یا مصرف بعضی ار داروکشی -7    
  فشارهاي جسمی و یا ناراحتی روحی مادر -8    
  قبلی سابقه زایمان نارس -عفونت جنین -وسمینهیدروآ -چند قلویی -9    
ضافه شـدن وزن  کیلو گرم ا 5/4و کمترازا) کیلوگرم 45زیر (يوزن کم مادر در دوران باردار -10   
  دوران بارداري در

  ، جفت سر راهینارسایی جفت ،کنده شدن زودتر از موعد جفت -11    
  هنجاري هاي رحم، سستی دهانه رحمنا -12    

  
  مشخصات نوزادان نارس و کم وزن

نسبت به تنه بزرگتر بـه نظـر مـی     نی کوچک و الغرهستند و سر معموالًاین نوزادان داراي بد       
چشـمها  .پوست بدن نازك و چین خورده و هنگام تولد موهاي جنینی روي بدن موجود اسـت .رسد
و  در بیشتر نوزادان نـارس و کـم وزن قـدرت مکیـدن    . جسته و چربی زیر پوست آنها کم استبر 

  .بلعیدن کم است
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  انواع نوزادان کم وزن
همگـن   ان کم وزن ، در نوزادان کم وزن به دو دسته همگن و غیر همگن تقسیم می شوندنوراد     

شـد ولـی در نـوزاد کـم وزن غیـر      به یک نسبت کوچک می با)اندازه سر، قد، وزن( نوزاد در ظاهر
  .بزرگتر به نظر می رسد) د و وزندر مقایسه با ق( همگن اندازه سر 

  
  

  رس و کم وزن مراقبت از نوزاد نا
ان بالغ و با وزن طبیعـی  اینات و مراقبتهایی که براي نوزادبعد از تولد این نوزادان کلیه مع      

شود با این تفاوت کـه الزم اسـت در ایـن نـوزادان      جهت این نوزادان نیز باید انجامانجام می شود 
این توجهـات عبارتنـد   . یکسري توجهات فوري عالوه بر معاینات و مراقبت هاي عادي انجام گیرد

  :از
تیکی که به دفعات بایـد  وآر تمام پالسخارج کردن فوري ترشحات از دهان و بینی با پ -1       

  .انجام شود
  

  
  
خون ار زیادي که دچار عقب ماندگی رشد هستند، اعمال بوزادانی  نوزادان نارس و ن -2     

نسبت به نـوزادان طبیعـی   از اینرو بند ناف این نوزادان . نان خطرناك است به گردش جریان خون آ
  .نها افزایش می یابدخطر زردي در آدرغیر این صورت .تر قطع گرددبایستی زود

ه داشت چون این نوزادان هنوز به حد کمال نرسـیده  گرم نگ این نوزادان را باید کامالً -3     
ایـن نـوزادان   براي . دن خود نیستندارند و قادر به حفظ حرارت طبیعی بو بعالوه چربی زیر جلد ند
گـرم  ) ست و پا د( انتهاها  م بوجود آورد و بدن نوزاد مخصوصاًاخل رحباید شرایطی مثل شرایط د

  .باشد
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پاهاي او را بـا پنبـه پوشـاند و از لبـاس نـرم و گـرم بـراي        دور  ن نوزاد و خصوصاًبهتر است بد   
. رختخـواب وکنـار مـادر قـرار داد     پوشاندن او استفاده نمود وبعد از بستن کهنه او را الي پتـو و در 

  .ن بهترین وسیله براي گرم کردن این نوزادان خوابانیدن در آغوش مادر استچو
ب روي بخـاري  با قرار دادن کتـري آ .از حد معمول باشدو رطوبت آن بیش  ي اتاق باید گرمهوا   

  .ی را تامین کردمی توان رطوبت کاف
در تابستان بهتر است روي تخت و رختخواب نوزاد توري یا پشه بند کشـید تـا مگـس و سـایر        

یـک شـدن و بوسـیدن نـوزاد     ان این نوزاد توصـیه نمائیـد از نزد  به اطرافی.حشرات روي طفل نشیند
  .ایندخودداري نم

. مادر نمی باشند قادر به مکیدن پستان نوزادان نارس و کم وزن معموالً :تغذیه صحیح  -4     
وصیه نمایید کـه شـیر خـود را    ه وسیله دیگري به آنها شیر داد به مادران این نوزادان تبنابراین باید ب

تغذیـه ایـن    بهتـرین روش .شان کم نشده و دچار مشکالت شـیر دهـی نشـوند   مرتباً بدوشند تا شیر
حیح و بهداشـتی و  نوزادان در مناطق روستایی این است که در روزهاي اول تولد شیر را با روش ص

ز و بـه  بریزند و بـا یـک قاشـق چـایخوري تمیـ     زي دستهاي بسیار تمیز بدوشند و داخل ظرف تمی
  .ز به کودك بخوراننددر صورت امکان با قطره چکان تمی صورت قطره قطره و یا

 درت دفاعی این نوزادان کم است از قـرار دادن آنهـا در  چون ق: وگیري از عفونتجل -5     
باید جلوگیري نمود و نسبت به واکسیناسیون به موقـع ایـن   لوده مکانهاي مختلف و تماس با افراد آ

  .کودکان همانند کودکان عادي اقدام نمود
ج وزن عادي خـود را بدسـت مـی    اغلب این نوزادان با توجهاتی که گفته شد بعد از مدتی بتدری   

ان نـارس  ولی بعضی از نـوزاد .آورند ومانند یک نوزاد طبیعی می توانند سالمت باشند و زنده بمانند
  .ري دارندعفونت و زردي احتیاج به توجه بیشتبعلت ناراحنی هاي تنفسی و یا مبتال شدن به 

  
  :وري دهیددر موارد زیر نوزاد نارس را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع ف

  .با وجود اقدامات الزم جهت گرم نگه داشتن نوزاد ،درجه حرارت بدن پایین باشد    
  .بعد از چند ساعت،تنفس او طبیعی نباشد    
  .رنگ چهره کبود و یا بیش از حد زرد باشد    
  .باشد استفراغ کند و بخصوص اگر رنگ استفراغ سبز ترشح بزاق دهان نوزاد زیاد و یا مکرراً    
  .قادر به بلع نباشد و از خود عکس العمل نشان ندهد    
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 تمرین در کالس درس
با کمک مربی و دانش آموزان ، در مورد مراقبت  -1

 .ان نارس و کم وزن در کالس بحث کنیدنوزاد

در مورد علل تولد نوزاد نارس و کم وزن با دانش  -2
 .آموزان بحث کنید

  تمرین در خارج از کالس
 

 .نیدنوزاد نارس را تعریف ک -1

 .نوزاد کم وزن را تعریف کنید -2

 .موارد ارجاع را در نوزادان نارس شرح دهید -3
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 فصل سوم
  

  

  کودك و مراقبت هاي مربوطه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
  .سال را بیان کنید 8منظور از کودکان زیر  -1
 .مراقبتهاي مربوط به کودکان را توضیح دهید -2

   .موارد نیازمند ارجاع را بیان کنید -3
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  روش اندازه گیري وزن کودکان
  

گیـري بیشـتر   از عواملی که باعث می شود دقت انـدازه  . اندازه گیري وزن کودکان بسیار مهم است 
شود، کم کردن لباس کودکان است ،چنانچه اطاق سرد باشد در کم کردن لباس کودك باید احتیـاط  

ولی در هر صورت تا حد امکان لباسهاي کودك را کـم  . کرد چون ممکن است کودك سرما بخورد
  .در آورید نین کفش کودك را موقع توزین حتماًکنید ،همچ

  
  ترازوي کفه اي

بـه آن تـرازوي    ترازوي مخصوص کودکان که اصـطالحاً  سال با 2وزن کودکان زیر  اندازه گیري   
این نوع ترازو روي میز قرار داده مـی شـود و داراي    معموالً .انجام می گردد فته می شود،کفه اي گ

کفه اي مخصوص گذاشتن کودك به روي آن است و بسته به سن ، کودك بـه حالـت خوابیـده یـا     
میله مندرجی است که وزنـه روي آن قابـل    ،در قسمت جلوي ترازو.می گیرد قرارنشسته روي کفه 

با حرکت دادن وزنه بـه چـپ و راسـت تعـادل را بـه دسـت آورده و وزن کـودك را        .حرکت است
  .بخوانید

  
زوي شـاهین دار  و یـا تـرا  ) پرتابـل (از تـرازوي سـیار   سال  2براي اندازه گیري وزن کودکان باالي 

باید بر روي سطح صاف گذاشته شود و کودك به حالـت ایسـتاده روي تـرازو    استفاده می شود که 
  .قرار می گیرد

گرمـی و بـراي ترازوهـاي بزرگسـال از وزنـه شـاهد        500براي ترازوهاي کفه اي از وزنه شاهد    
  .چندین بار ترازو را با وزنه شاهد کنترل کنید گرمی استفاده کنید و در طول روز 2000

  
  :وزن کودکان نکات زیررا رعایت کنید در اندازه گیري

  .هر روز ابتدا وزنه را با ترازوي شاهد کنترل کنید -   
  .وزنه باید روي عدد صفر قرار بگیرد. از تعادل ترازو مطمئن شوید -   
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  .ز و نرم و یا حوله کاغذي روي ترازو در محلی که طفل را می خوابانید قرار دهیدپارچه تمی -   
رار دهیـد، از مـادر بخواهیـد    را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روي ترازو قکودك  -   

  . نزدیک کودك ایستاده و با او مشغول صحبت شودکامالً 
  .فتدکه کودك از روي ترازو نیچون نوزادان و اطفال تحرك زیادي دارند، مواظب باشید  -   
باشد و شما با مادر براي ثابت نگه داشتن کودك بـا   توجه کنید که ترازو به محلی تکیه نداشته -   

  .دست به ترازو فشار نیاورید
  .در لحظه اي که حرکت کودك کمتر است وزن کودك را بخوانید -   
  .هنگام حواندن وزن، پاها یا قسمت هاي بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگري بخورد -   
  .داشت کنیدترازو را قفل کنید و وزن کودك را یاد -   
در پوشاندن لباس کودك به رامی از روي ترازو بردارید و در صورت تمایل مادر، کودك را به آ -   

  .مادز کمک کنید
  .میله مندرج را روي صفر قرار دهید و ترازو را قفل کنید -   
  

  ترازوي آویزي
ع مراقبـت کـودك در   در روستاي قمر و یا موقـ  است که معموالً نوع دیگر ترازو، ترازوي آویزي   

  .منزل استفاده می شود
  .ساخته شده اند) محل قرار دادن بچه (این ترازوها از دو قسمت ترازو و شلوارك    
  

  :موقع استفاده از این ترازوها به نکات زیر توجه نمایید
 .ویزان کنیدمیله فلزي یا شاخه محکم درختی آترازو را از  -1

 .تنظیم باشددقت کنید عقربه ترازو روي عدد صفر  -2

کـم  )با توجه به درجه حرارت محـل (از مادر خواهش کنید لباسهاي کودك را تا حد امکان  -3
 .نماید

و یا خود ایـن کـار    بگذارد)شلوارك پالستیکس(از مادر بخواهید کودك را در محل توزین  -4
 .را انجام دهید

 .کودك را در حالیکه در شلوارك است از قالب مخصوص آویزان کنید -5

 .اشت کنیدخوانید و یاددوزن را ب -6

 .در پایین آوردن کودك و پوشاندن لباسهاي او به مادر کمک کنید -7
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در هفتـه اول کمـی از وزن    گرم اسـت و معمـوالً   4000تا  2500ن وزن طبیعی نوزاد بی :توجه
نوزاد کاسته می شود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مـدفوع مـی کنـد و چنانچـه     

به وزنش  لد خود می رسد و بعد از آن مرتباًافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تونوزاد شیر ک
  .اضافه می شود 
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  اندازه گیري دور سر
  
  

  :اهمیت اندازه گیري دور سر
    
. ین مهمتـرین عضـو مـی باشـد    ی بدن و مرکز تفکر و اندیشه به یقـ مغز به عنوان مرکز فرمانده 

از اینـرو در  .ه اختالل در مغز تاثیر عمومی و فراگیري در کل بدن بجا می گذاردبطوریکه هرگون
ي مـی  دور سر کودك نیز انـدازه گیـر   هنگام پایش رشد کودك در کنار اندازه گیري وزن و قد،

افزایش طبیعی دور سر در کنار رشد قد و وزن بیانگر رشد مناسب کودك از لحاظ ذهنی و .شود
خود را انجـام داده اسـت،در    درصد رشد 75 دك در هنگام تولد تقریباًمغز کو. جسمی می باشد

به .درصد از رشد خود را نسبت به بزرگسالی به پایان رسانده اند 10حالیکه سایر اندامهاي بدن 
چشـمگیرتر   همین دلیل نوزاد وقتی متولد می شود رشد و بزرگی سر او نسبت به سایر انـدامها 

  .است
  

  ر سرنحوه اندازه گیري دو
   

بطـور مرتـب در   مـاهگی   18به منظور بررسی رشد طبیعی دور سـر الزم اسـت کـه تـا پایـان       
  .دور سر کودك اندازه گیري شود ،مراقبتها

براي اندازه گیري دور سر کودك میتوانید از متر پارچه اي استفاده نماییـد بهتـر اسـت موقـع        
  :اشد سپس مراحل زیر را انجام دهیددر حالت خوابیده به پشت ب اندازه گیري دور سر، طفل

  .از مادر بخواهید کاله یا روسري کودك را درآورد-1   
دور سر کودك را از برجسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسـته تـرین نقطـه روي پیشـانی     -2   
  .ر گیردقسمت جلو روي برآمدگی ابروها قرا بطوریکه متر در.اندازه بگیرید) باالي ابرو(

  .مده را بخوانید و یادداشت نماییدبدست آاندازه -3   
سانتیمتر است در موقع معاینه نـوزاد اگـر انـدازه     33-37در موقع تولد اندازه طبیعی دور سر    

  .دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتر از حد طبیعی بود ارجاع به پزشک الزم است
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او توجه کنید و در صورت اضافه نشـدن  هر بار که کودك را مراقبت می کنید به اندازه دور سر 
  .اندازه دور سریا افزایش غیر طبیعی، کودك را ارجاع فوري دهید

  
  :اختالالت مربوط به افزایش دور سر 

ر مشـخص مـی شـوند و    دسته اي از بیماري ها هستند که با افزایش یـا عـدم رشـد دور سـ       
الت د از شـایع تـرین ایـن اخـتال    دو مـور . رشد غیر طبیعی دور سر اسـت ها نمهمترین ویژگی آ

  .تندهیدروسفالی و میکرو سفالی هس
  

  هیدرو سفالی*
در این .ه ایجاد می شودممغزي نخاعی در بطن هاي مغزي جمج این حالت بر اثر تجمع مایع   

ضایعه مایع مغزي نخاعی که باید توسط بطنهاي مغزي جذب و دفع شود بعلت مسـدود بـودن   
در این وضعیت از سویی باعث فشار به مغز و جلـوگیري از رشـد    راه جذب تجمع می یابد که

  .مغز و از طرف دیگر موجب فشار و بزرگ شدن جمجمه می شود
ایـن مـایع   .نخاعی، مایعی است که بین مغـز و اسـتخوانهاي جمجمـه قـرار دارد     -مایع مغزي   

یـن مـایع بـه طـور     در افراد سـالم ا . همچنین بین نخاع و استخوانهاي ستون فقرات جریان دارد
ولی در بیماران هیدروسفال این مایع پس از تولیـد شـدن   . مرتب تولید و سپس جذب می شود

نخاعی افزایش مـی یابـد و    -دیگر جذب نمی شوند که بر اثر عدم جذب آن ،حجم مایع مغزي
چون استخوانهاي جمجمه کودك هنوز خوب جوش نخورده اند باعث بزرگ شدن جمجمه می 

  .شود
کودکان هیدروسفال دور سر بویژه در ناحیه پیشانی رشد غیر طبیعی دارد،بطوریکه پیشانی در    

در حالتهاي شـدید بیمـاري انـدازه    .برآمده و برجسته است و از صورت بیرون زده است "کامال
  .سانتیمتر در ماه افزایش می یابد 3تا  2دور سر حدود 
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  :عالیم هیدروسفالی
  افزایش غیر طبیعی دور سر -
  بزرگی و برآمدگی مالج قدامی -
  پیشانی برآمده و برجسته -
  )چشمها حالت غروب آفتاب دارند(چشمهاي بی فروغ –تاخیر در بسته شدن مالجها  -
  اختالالت عصبی -
  استفراغ هاي مکرر و بی اشتهایی -
  اختالل بینایی -
  بیقراري و بی خوابی  -

  
  :عوارض هیدروسفالی

شـود عـوارض   آن بـه موقـع آغـاز ن   تیکه اقدامات درمانی و پیشـگیرنده  هیدروسفالی در صور       
می گذارد که دامنه آن ازعقب ماندگی جزئی و عمیق تا مـرگ زودرس   جاينامطلوبی را روي فرد ب

  .را شامل می شود
  

  :درمان
که از مغز تا صـفاق ادامـه دارد   » شنت«طاف پذیر به نام وزه جهت درمان با نصب یک لوله انعامر   

  .از این طریق دفع می کنندنخاعی را  -مازاد مایع مغزي
  

  :میکروسفالی*
ــاي        ــر بیماریه ــه اخــتالل نظی ــریع اســت و هرگون ــد بســیار س ــل از تول ــز در دوره قب رشــد مغ

و متابولیک در صورتیکه در طـول دوره جنینـی و یـا اوایـل شـیزخوارگی       عفونی،اختالالت عروقی
کودکـان  .اشکال می کند و موجب میکروسفالی می گرددرا دچار احتماالً رشد مغزوجود داشته باشد،

وسـفالی انـدازه دور   در این عارضه بر خالف هیدر. دارندمبتال به این بیماري،کمبود هوشی شدیدي 
عامل آن به طور دقیق شناخته شـده نیسـت ولـی    .سر کمتر از حد طبیعی بوده و رشد چندانی ندارد

: برخــی از بیماریهــا در دوران بــارداري مــادر نظیــر     بطــور کلــی عوامــل ژنتیکــی و ابتالبــه    
و همچنین عکسبرداري در طی دوران فـوق را در  ...توکسوپالسموز،سرخجه،بیماري قند،سفیلیس و 

 بعیت از آن رشد کافینیز به تدر این بیماري مغز رشد کافی نکرده و جمجمه .ایجاد آن موثر میدانند
  .پیشانی و آهیانه جمجمه رشد کمتري دارداحیه بویژه در ن.نداشته و کوچک میماند
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  :عالیم میکروسفالی
  د طبیعیاندازه دور سر کمتر از ح -
  کوچک ماندن ناحیه پیشانی و آهیانه -
  

  :عوارض میکروسفالی
  ذهنی و اشکاالت حرکتی و صرع ندگیعقب ما   
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  نحوه اندازه گیري قد در کودکان

   
گیـري قـد   انـدازه  .سالگی باید قد کودك رااندازه گیري نمایید 8بت از زمان تولد تا در هر بار مراق 

  .اده می توانید انجام دهیدکودکان را در حالت خوابیده یا درحالت ایست
  روش اندازه گیري قد در حال خوابیده -الف

ر عمـل  زه گیـري بـه روش زیـ   ختیار داشته باشید در هر بار انـدا چنانچه میز قد سنج در ا     
  :نمایید

  .ید قد کودك را اندازه بگیریدید که می خواهابتدا به مادر توضیح ده -1     
از مادر طفل بخواهید کاله یا روسري کودك را باز کنـد و پتـوي کـودك را در آورد     -2   

  .زاد و مشخص باشدپاي کودك آ بطوریکه سر و کف
را با احتیـاط بـه قطعـه چـوبی کـه      نید و سرطفل طفل را بر روي میز قد سنج بخوابا -3   

  .عمود نصب شده است تکیه دهید روي صفر خط کش بطور
قت کنید که زانوهاي کودك جمع نشده باشد  بـراي اینکـار بهتـر اسـت بـا کمـک       د -4   

  .دست زانوها را صاف نگه دارید
  .ا کندتماس پیدقسمت متحرك خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پاي طفل  -5     
  .اشت کنیدد کودك را بخوانید و یاددق -6     

  .در بر داشتن کودك از روي میز و پوشاندن لباس و پتو به مادر کمک کنید -7   
پارچه اي را روي میز معمولی که در کنـار دیـوار و    اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر

جهت ثابت نگه داشتن سـر و   2و 1مراحل بعد از انجام دادن .محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید
جلوگیري از خم شدن زانو از مادر کمک بخواهید و سپس یک صفحه صـاف را در قسـمت بـاالي    

شـتن  قرار دهیـد و بعـد از ثابـت نگـه دا    فر سر کودك و عمود بر قسمت باالي سر و مقابل عدد ص
  .ن قرار گرفته است بخوانیدعددي را که پاشنه کودك در مقابل آکودك 
  روش اندازه گیري قد در حال ایستاده -ب
بایستی در حالـت خوابیـده انجـام     سال اندازه گیري قد 2بچه هاي زیر همانطور که گفته شد در    

ولی چنانچه اندازه گیري قد در حالت خوابیده مقدور نبود می توانید اندازه قـد را در حالـت   . شود 
ي ور ایستاده و بدون کفش اندازه گیرال باید قد کودك بطس 2براي کودکان باالتر از. ایستاده بگیرید

  .دبا سطح میله مدرج باشمماس  ، باسن و پشت سر کودك باید کامالًپشت پاشنه ها.شود
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به یاد داشته باشید این روش در کودکانی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توانـد مـورد      
  .استفاده قرارگیرد

اده و پاشـنه هـاي پـا و    این روش در حالی انجام می پذیرد کـه کـودك ایسـت   اندازه گیري قد در    
یده و بازوهـا  سمت فوقانی پشت و ناحیه پس سري وي یه دیوار و پاشنه هـا بهـم چسـب   سرین و ق

  .دن آویزان باشدبطور طبیعی  در کنار ب
از فـوق   تر پارچه اي ستفاده کنید و یا با میوار چسبیده ان حالت می توانید از متري که به ددر ای   

  .سر تا کف پاي کودك را اندازه بگیرید
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  معاینه پاها و سرین در شیرخوارن
به سرین و پاهاي او توجه کنید و همیشه سال را معاینه می کنید  2هر موقع که کودك زیر   

  . بشویند  رابا آببه مادران آموزش دهید که بعد از تعویض کهنه محل سرین و کشالۀ ران کودك 
  .هنگام معاینه در صورت وجود سوختگی در سرین و پاهاي کودك به روش زیر عمل کنید

 .سرین و پاهاي کودك را هربار بعد از ادرار یا مدفوع بشوید و خشک کند  -1

 .منطقۀ قرمز شده را تا حد امکان برهنه نگهدارد -2

 .زود به زود عوض کند اگر از کهنه استفاده می کند  -3

  .با صابون مالیم شسته و با آب تمیز آبکشی کند و در آفتاب خشک نماید کهنه ها را -4

 .کهنه ها را در محلهاي آلوده خشک نکند  -5

 .کهنه ها را با اتوي داغ اتو کند در صورت امکان  -6

و آموزش دهیـد   طبق جدول دارویی، روغن مخصوص سوختگی در اختیار مادر قرار دهید -7
 .سمت سوختگی را با آن چرب کندبار در روز بعد از شستن ، ق 2یا1

و پاها و قسمت تناسلی همـراه  حیۀ سرین ااگر سوختگی شدیدتر است یعنی با قرمزي در ن
بـه مـادر بگوییـد روغـن      6تـا   1است و کودك بی قراري می کند ضـمن آمـوزش مـوارد    

  .بمالیدبار در روز به محل  4تا 3مخصوص سوختگی پا را 
  

  :موارد ارجاع فوري
 .وسیع و همراه با تب باشد اگر سوختگی -1

 .سوختگی همراه با دانه چرکی یا مناطق چرکی است -2

  
  :پیشگیري

  .براي پیشگیري از سوختگی سرین و پاها نکات زیر را به مادران آموزش دهید
 .نظافت و شستشوي مرتب کودك بعد از هر بار ادرار و مدفوع الزم است -1

اي کودك را روزانه به مـدت چنـد دقیقـه    از قنداق کردن کودکان جداً خودداري کند و پاه -2
 .باز نگهدارد

 .استفاده کنند و تعداد زیادي کهنه تهیه نماینداز پارجه هاي نرم و نازك براي کهنه  -3

 .از صابون بی بو براي شستشوي کهنه استفاده کنند -4

  .کهنه ها را در محل هاي تمیز و آفتابی خشک کنند -5
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 تمرین در کالس درس
انش آموزان و مربی ، نحوة در کالس درس با کمک د -3

 .اندازه گیري وزن کودك را تمرین کنید

دور سر کودك را بر با کمک مربی خود ، اندازه گیري  -4
 .روي ماکت نشان دهید

با کمک مربی خود بطور اندازه گیري قد کودك را  -5
 .عملی نشان دهید

  تمرین در خارج از کالس
 

سال را بیان کنیـد و دفعـات    6منظور از کودکان زیر  -1
 .سالگی نام ببرید 5مراقبت هاي کودکان را تا 

ــدازه دور ســر،قد، و وزن در کودکــان را  -2 تغییــرات ان
 .شرح دهید
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 بخش دوم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  تغـذیه کـودکـان
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 فصل اول  
  

  

  تغذیــه با شیـر مـادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
  .بازتاب ترشح و جاري شدن شیر در پستانها را بیان کنید -1
 .مزایاي تغذیه با شیر مادر را توضیح دهید -2

روش صحیح در آغوش گرفتن کودك توسط مادر و روش هاي صحیح شیردهی را شرح  -3
 .دهید

 .نکات مهم در حفظ و تداوم شیردهی را توضیح دهید -4

 .بریدعلل ناکافی بودن شیر مادر را نام ب -5

 .مشکالن شایع مربوط به پستان که باعث اختالل در امر شیردهی می شوند،را بیان کنید -6

 .روش هاي دوشیدن شیر و طرز نگهداري شیر دوشیده شده را بیان کنید -7

 .موارد منع شیردهی در بیماریها و مصرف دارو توسط مادر را بیان کنید -8

ح دهید و خطرات ناشی از آن را شرح تغذیه کودك را با شیرهاي جایگزین شیر مادر توضی -9
 .دهید

  .باورهاي شایع غلط در مورد تغذیه با شیر مادر را بیان کنید -10
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  هـمقدم
  

    
  »لیس لبن للصبی خیر من لبت امه«   

  ».مادر نیستبراي شیر خوار هیچ شیري بهتر از شیر  «
  )ص(می اسالمرسول گرا                                                               

  
تـامین سـالمت    .دنیاي فردا را کودکان امروز خواهند ساخت قل آرزوهاي آدمی استکودك مرکز ث

عه فرد است تغذیه یه گذاري سازنده و سود بخش و پی ریزي سالمت و رفاه جامکودکان یک سرما
ل آخـرین  بهر صورت آنچه که امروز حاصـ . کودکان با شیر مادر پایه اصلی در این پی ریزي است 

براي کودك هـیچ شـیري بهتـر از شـیر     « دست یافته هاي علمی است،بر این نکته تاکید می کند که
زبان گویـا و مطهـر پیـامبر گرامـی      ام ا زین، همین پیچنانچه چهارده قرن پیش از ا. »مادرش نیست

  .رسیده استبه گوش جهانیان  اسالم،
ي و رشد جسمی و روانـی اسـت ، در   شکل گیرار نشدنی کودکی  که دوران از آنجا که دوران تکر

ي نیـز حسـاس تـرین    تامین سالمت انسان در تمام زندگی اهمیت استثنایی دارد و دوران شـیرخوار 
لذا باید در این مرحله از زندگی به مراقبـت، تغذیـه و   . ل کودك استمرحله از مراحل رشد و تکام

تـامین کننـده نیازهـاي    شـیر مـادر    در چنین شرایطی، تنها. سالمت کودك توجه مخصوص داشت 
و ایـن دو  . بـراي کـودك اسـت    غذایی کودك و بطور همزمان تامین کننده مواد ایمنـی بخـش الزم  

ناگفته نماند که ارتباطـات عـاطفی مـادر و    .طور کلی از منبع دیگري ، قابل دسترسی نیستویژگی ب
شـیر مـادر اسـت و تـاثیر شـگفت       از استثنایی برايام شیر دادن از پستان نیز یک امتیکودك به هنگ

  .انگیزي بر رشد عاطفی،ذهنی و روانی کودك دارد
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  بازتاب ترشح و جاري شدن شیر مادر

  
پستانها بزرگ می شوند و هاله قهـوه  . راتی در پستانها بوجود می آیددر دوران بارداري تغیی

رشح شـیر تحـت تـاثیر هورمـون     تولید وت. هم بزرگتر و هم پررنگ تر می گررد)آرئول (اي پستان 
  .پروالکتین است که هنگام مکیدن پستان توسط شیرخوار از غده هیپوفیز ترشح می شود

به محض شروع فعالیت پروالکتین پستانها پراز شیر می شوند و ممکن است سیاهرگهاي پسـتان     
امـا  .فت باشـند در زیر پوست، آبی رنگ و تحت فشار به نظر برسند و پستانها در لمس ، گرم و سـ 

  .پس از آنکه شیر جریان پیدا کرد پستانها نرم شده و حالت عادي پیدا می کنند
افـزایش مـی یابـد،    خون مادر هر زمان که شیر خوار از شیر مادر تغذیه می کند، مقدار پروالکتین    

  .ن پستان مادر، اعصاب اطراف نوك پستان و هاله تحریک می شوندزیرا در اثر مکید
  
  
  

  
  
  
  

انتقال می یابد و باعث ترشح پروالکتین می شود و هر ) هیپوفیز(این تحریک به قسمتی از مغز مادر 
شـود کـه ایـن عمـل، رفلکـس یـا بازتـاب         ر باشد، پروالکتین بیشتري ترشح مـی چه تحریک بیشت
  .پروالکتین نام دارد
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بـه طـور فعـال پسـتان را     ر بایـد  ان نمی یابد، بلکه شیرخواتولید شده به سادگی از پستان جری یرش
مکد ،تحریک اعصاب نوك پستان باعـث   وقتی شیرخوار پستان را می.بیافتد به جریانتا شیر  بمکد

ترشح اکسی توسین از هیپوفیز شده و عضالت نازك جدار سازنده شیر را منقبض می کند و باعـث  
  .خروج شیر از سلولها و راندن شیر به مجاري نوك پستان می شود

  .فلکس یا بازتاب اکسی توسین نام دارداین عمل ر
  
  

  
  

وقتی شیرخوار شروع به تغذیه می کند ،در ابتدا مقدار شیري کـه در مجـاري اطـراف نـوك پسـتان      
ن و ایجاد تحریک عصبی پستان مقدار بیشتري شـیر  ریان می یابد، سپس با ادامه مکیدذخیره شده ج

  .کند دا میرشح کرده و جریان پیت
  
  
  

  ه با شیر مادرایاي تغذیزم
  

اشته و در عین حال به ید در این مورد این مزایا آگاهی دشیر مادر داراي مزایاي زیادي است شما با
آن اعتماد داشته باشید و این آگاهی در رفتار شما بخصوص در مورد کودکـان خـود، بخـوبی تـاثیر     

د، این امر تاثیر زیـادي بـر   نگانی که شما کودکتان را با شیر خود تغذیه کنیر باشد،طبیعی است هگذا
ع شده و ایی هاي شما براي دیگران موثر واقتا راهنمند فراد و جامعه می گذارد  وکمک می کروي ا

  .حتی باعث تشویق آنان به شیردهی شود
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  شیر بهترین تغذیه براي تمام شیر خواران است

  
  :شیر مادر را از سه جنبه می توان مورد بررسی قرار داد

  بوط به کودكمزایاي مر -1
 مزایاي مربوط به مادر -2

 اجتماعی -مزایاي اقتصادي -3
 

  مزایاي مربوط به کودك
رد نیاز براي رشد کـودك کـه بـه    ند و پروتئین مواز چربی، قشیر مادر ترکیب مناسبی است  -1

  .ی هضم می شودراحت
مـاهگی بـه    6کودك تـا سـن   متناسب با نیازهاي رشد کودك تنظیم شده است و  شیر مادر -2

 6شروع غذاي کمکی همیشه باید از سن .ده غذایی دیگري حتی آب نیاز نداردع وعهیچ نو
تغذیه با شـیر   ر نیز ادامه یابد،و باید همراه آن تغذیه با شیر مادماهگی به بعد صورت گیرد 

ال دوم زندگی به شمار می براي رشد کودك در سذاي ضروري و مهم مادر به عنوان یک غ
 .رود

 
  

  ز استتمیشیر مادر همیشه 
  
شیر مادر از مجاري شیري مستقیماًَََََ وارد دهان شیرخوار می شود و در این راه با هیچ عامـل   -3

بسیاري از عوامل میکروبی می توانند در سایر شیرها بخوبی رشـد  .بی آلوده نمی شودومیکر
ست، قاشق، فنجان، بطـري یـا حشـرات بـه راحتـی      شیرهاي دیگر بوسیله دبنابراین . کنند 
  .ف و آلوده می شودکثی

  
  .شیر مادر کودك را از ابتال به بیماري ها محافظت می کند

  
یا شیر روزهاي اول که زرد رنگ و غلیظ است، حاوي مواد مفید و ) کلستروم یا ماك(وزغآ -4

ارزنده اي است که اولین و بهترین واکسن براي حفاظت کودك بر ضد بیماریهـاي عفـونی   
  .است
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بیشتر در آغوز موجود ختلف ضدعفونی که در شیر مادر و با غلظت سلولهاي زنده و مواد م -5
اصیت از بین بردن میکروبهـا و ویروسهاسـت و در نتیجـه احتمـال ابـتالي      است، داراي خ
نفسی را کاهش می اي گوارشی و تسیاري از عفونت ها و بخصوص عفونتهشیرخوار را به ب

مـرگ و میـر بـه مراتـب در      ر صورت بروز شـدت بیمـاري و بیمـاري و احتمـال    دهد و د
  شیرخواري که از شیر مادر تغذیه می کند ، کمتر است

در ماههاي اول تولد که شیرخوار بیش از سایر مواقع در معرض خطر است، شـیر مـادر، او    -6
تغذیـه بـا شـیر مـادر احتمـال مـرگ در اثـر        .ال به بسیاري بیماریها حفـظ مـی کنـد   را از ابت

می دهد و از ابتال به عفونتهاي گوش میانی و عفونتهاي  بیماریهاي اسهالی را بشدت کاهش
 .حاد تنفسی و مرگ میر ناشی از ان می کاهد

شیر مادر اسـتفاده مـی کننـد     انواع آلرژي در شیرخوارانی که ازمیزان ابتال به آسم، اگزوما و  -7
 .کمتر گزارش شده است ،بسیار

راد خانواده، مبتال به نوعی بیمـاري آلرژیـک   از اینرو در خانواده هایی که پدر یا مادریا یکی از اف
است، تغذیه با شیر مادر باید تغذیه انتخابی باشد ،زیرا استفاده از هر نوع شـیر دیگرزیـان آور و   

  .و زمینه ساز آلرژي دورانهاي بعدي زندگی خواهد بود
ي وفرین در شـیر مـادرو اسـید   با وجود کم بودن مقدار آهن شیر مادر، به دلیل وجـود الکتـ   -8

آن جـذب و  % 60تا 33یط روده شیرخوار، جذب آن بسیار خوب بوده و تا حدود بودن مح
مـورد   %10یلی ناچیز بوده و فقط تـا  در حالیکه جذب آهن شیر گاو خ ،به مصرف می رسد

لذا کم خونی در شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند،تا قبل . استفاده شیرخوار است
ی شوند اغلب مشـاهده  شیرخوارانی که با شیر گاو تغذیه ماما در  ،از یک سالگی نادر است

  .می شود
در شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می کنند مشکل افزایش کلسترول در بزرگسالی و باال  -9

 .عروقی به علت متابولیسم بهتر کلسترول کمتر است-رفتن خطر ابتال به بیماریهاي قلبی

و جـذب مـی   ربی و پروتئین دیگر انواع شیرهاهضـم  ر از چچربی و پروتئین شیر مادر بهت  -10
شود به همین دلیل دردهاي قولنجی، جمع شدن گاز، استفراغ و حساسـیت بـه پـروتئین در    

 .این شیرخوران کمتر مشاهده می شود

ري نمی کند، و کمتر چاق می شود، به سبب اختالف در ترکیب شیر مادر ،شیرخوار پرخو  -11
ه ساز عوارض قلبی، عروقی و مفصلی و بیماري قنـد در بزرگسـالی   اقی این دوران ، زمینچ

 .است
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ل نشـده  هاي نوزاد که هنوز کامـ میزان سدیم و پروتئین شیر مادر بحدي است که به کلیه   -12
 .اند صدمه اي وارد نمی سازد

کمبود .جذب کلسیم شیر مادر به سبب نسبت مناسب کلسیم به فسفر، بهتر انجام می شود  -13
 .رخواران کمتر گزارش شده استر مادکلسیم در شی

، شـیر مـادرش بـویژه    براي نوزاد نارس و کم وزنی که قادر به مکیدن پستان مـادر نیسـت    -14
عیت چنین نوزادي، بایـد بـا قطـره چکـان و بـا      آغوز به خاطر داشتن ترکیب مناسب با موق

مـرگ و میـر   این امر از بروز بسیاري بیماریهـاي عفـونی و   . قاشق چایخوري به اوداده شود
تماس بدنی مـادر و نـوزاد در   .ناشی از آن که در این نوزادان شایع است پیشگیري می کنند

 .نوزادان نارس و بیمار نقش حیاتی داردبهبود رشد و تکامل 

اسهال در شیرمادرخواران به مراتب کمتر است و نیز به سبب نوع مدفوع،سوختگی ناحیـه    -15
 .تناسلی کمتر دیده می شود

دچـار مشـکالت دنـدانی و پوسـیدگی      ز شیر مادر تغذیه می کننذ ، کمترانی که اشیرخوار  -16
  .دندانها ناشی از پستانک و تغذیه مصتوعی می شوند

  
  

  .جود می آوردطفی مشخصی را میان مادر و کودك بوتغذیه با شیر مادر پیوند عا      
  

. کـودك کمـک مـی کنـد      به ایجاد نزدیکی و رابطه عاطفی میان مـادر و تغذیه با شیر مادر  -17
ایـن تمـاس شـامل    .ه مـی شـود  انگیختتمامی عواطف انسانی به هنگام تغذیه با شیر مادر بر

اگر این تماس در اولـین سـاعات زنـدگی شـیرخوار     .، گرما، بو، نگاه و غیره می باشدلمس
تغذیه با شیر مادر در کودك احساس .شروع گردد،پیوند عاطفی ایجاد شده قویتر خواهد بود

  .یت و دوست داشتن ایجاد می کندامن
کمتر است، نیاز به بستري شـدن در  چون تعداد دفعات ابتال به بیماري در شیر مادرخواران  -18

 .ایی عاطفی نیز کمتر پیش می آیددبیمارستان و ج

 .کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، از ضریب هوشی باالتري برخوردارند -19

این تغییرات از شروع تا پایـان هـر   . یرخوار تغییر می کندترکیب شیر مادر همراه با رشد ش -20
چربـی  .وعده تغذیه با شیر مادر ،بین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز وجود دارد

ایـن  . سپس میزان آن تدریجاًََ بیشتر مـی شـود  .شیر مادر در شروع هر وعده شیر کمتر است
 .کندمی  تغییرات کمک بزرگی به سیر نگهداشتن شیرخوار
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آب کافی در شیر مادر،تشنگی نوزاد برطرف می شـود و اشـتهاي او تحریـک     بعلت وجود -21
 .می شود و نیازي به دادن آب یا آب قند ، حتی در مکانهاي بسیار گرم و خشک نیست

و احساس سیري همزمان با هم در شـیرخوار بوجـود    با مکیدن پستان مادر، غریزه مکیدن  -22
سر شیشه، معده کودك پر می شود ولی غریزه مکیدن ارضاء  می آید،در صورتیکه با مکیدن

 .نمی شود

ه سـهل الهضـم و مغـذي    ن اشـتهاي کمتـري دارنـد ، بـه یـک مـاد      شیرخواران بیمـار چـو   -23
 .کندر می تواند این نیاز را کامالً تامین شیر ماد.نیازمندند

زنـدگی را  نرژي و مواد مغذي مـورد نیـاز کـودك در سـال دوم     ا ⅓شیر مادر به تنهایی تا  -24
 .سالگی از شیر مادر همراه غذاي خانواده استفاده شود 2پس بهتر است تا .تامین می کند

   
  مزایاي مربوط به مادر

تغذیه شیر خوار منحصراً با شیر مادر و به طورمکرر در روز و شب، عادت ماهیانـه مـادر و    -1
رس کمتـر اتفـاق    در نتیجه حاملگی زود. امکان تخمک گذاري وي را به تعویق می اندازد 

ماهگی و حتـی مصـرف    6و یا سایرمواد غذایی قبل از پایان  استفاده از شیر کمکی.می افتد
  . آب یا آب قند می تواند به این ویژگی مهم شیر مادر لطمه بزند

طبیعی در مادرانی که به نوزادشان شیر می دهند، بـه  جمع شدن و برگشت رحم ، به اندازه  -2
برگشت سریع رحم به حالـت طبیعـی و   . ریعتر انجام می گیرد علت ترشح اکسی توسین س

دیرتر شروع شدن عادت ماهیانه به دلیل تداوم شیر دهی باعث جلوگیري از کم خونی مادر 
 .می شود ، خصوصاً در مورد مادرانی که بالفاصله پس از زایمان شیردهی را شروع کنند

بی ذخیـره شـده دوران بـارداري بـراي     مادرانی که به نوزادشان شیر می دهند ، چون از چر -3
ساختن شیر استفاده می کنند،زودتر وزن اضافی را از دست می دهند و پستانهایشان نیز بـه  

 .همین دلیل،زودتر به حالت طبیعی قبل از بارداري بر می گردد

 .احتمال ابتال به سرطان پستان و تخمدان در زنان شیرده بسیار کمتر است  -4

هاي مکرر کودك با بدنش در جریـان شـیردهی و احسـاس آرامـش و     تماس مادر به دلیل  -5
. رضایتی که از این تماس حاصل می شود ، وضع روحی و عاطفی بهتري خواهـد داشـت   

همچنین در مادران سزارین شده مشاهده شده که در اثر این تماس درد کمتري احساس می 
 .کنند 
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  :توضیح
ز شیر خود تغذیه می کنند ، نسبت بـه مـادرانی کـه    عادت ماهیانه مادرانی که کودکشان را ا  

کودکشان را با شیر خشک تغذیه می کنند ، دیرتر شروع می شود و در نتیجه دیرتر حامله می شوند 
با کمـک ایـن روش مـادر    . و بنابراین تغذیه با شیر مادر به فاصله گذاري بین کودکان کمک می کند

نی تري قبل از اینکه کودك دیگري بدنیا بیاید ، متوجـه  می تواند تمامی توجه خود را به مدت طوال
تغذیه کودك با شیر مادر از بارداري پیشگیري می کند،مشـروط بـر آنکـه    .طفل شیرخوار خود سازد

ماه اول زندگی باشد و در روز و شب فقط با شیر مادرتغذیه شود ، و با مـواد   6الی  4شیر خوار در 
اگر هر یک از . نشود و عادت ماهیانه مادر نیز شروع نشده باشد  تغذیه... دیگري مانند آب،چاي و 

به  این . این سه شرط وجود نداشته باشند، مادر بایستی از وسیله پیشگیري دیگري نیز استفاده کند 
  .از بارداري ها جلوگیري کند % 98ترتیب تغذیه با شیر می تواند تا 

ستند ،باعث کاهش شیر تولیـد شـده مـی    که حاوي استروژن ه HDوLDقرص هاي ضد بارداري 
  .بنابراین مصرف این نوع قرص ها توصیه نمی شود. گردند 

  
  
  

  مزایاي اقتصادي اجتماعی شیر مادر
تغذیه با شیر مادر با توجه به افزایش نیاز غذایی مادر در طول شیردهی از هر شـیوه دیگـر    -1

ید شیر خشک و غذاهاي آمـاده  به عبارت دیگر ،هزینه خر. تغذیه ، به مراتب ارزانتر است 
براي شیرخواران محروم از شیر مادر ، سه برابر هزینه اي است که مادر براي تغذیه صحیح 

  .خود و شیردهی موفقیت آمیز الزم دارد
کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند،چون کمتر بیمار می شوند هزینـه درمـان آنهـا بـه      -2

 .طور مشخصی کاهش می یابد

تانهایی که از شیوه مراقبت هم اتاقی مادر و نوزاد استفاده می شود ، بروز عفونت در بیمارس -3
و همه گیر شده آن در بین نوزادان به مراتب کمتر اتفاق افتاده است و طبق محاسبات دقیق 

 . هزینه بیمارستانها و نیروي انسانی مورد نیاز هم کاهش یافته است 

غذیه می کنند عـالوه بـر کمـک بـه رشـد و تکامـل       مادرانی که کودکشان را از شیر خود ت -4
مناسب نسل آینده ، از خروج مقادیر هنگفتی ارز به خارج از کشور براي ورود شیر خشک 

 . جلوگیري می کنند و از این طریق به توسعه اقتصادي کشور هم کمک می کنند 
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هـاي عفـونی   سالمت هر جامعه با ارتقاي سطح تغذیه ، رشد کودکان ، پیشـگیري از بیماری  -5
تغدیه با شیر مادر به تنهایی همه ایـن  . ،تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارتباط مستقیم دارد
  .امکانات را با روشی اقتصادي و آسان میسر می سازد

  
 

 روش هاي صحیح در آغوش گرفتن کودك   
  

  
مایند ، اما بـراي  مادران بطور طبیعی می دانند ، چگونه کودك را در آغوش گرفته و کنترل ن چهاگر 

خـود بایسـتی در    مادر نیز. ک و راهنمایی دارند قرار دادن شیر خوار در وضعیت صحیح نیاز به کم
مادر می تواند در حالیکه کنار نوزادش دراز کشـیده اسـت ، او   . وضعیتی راحت و آسوده قرار گیرد 

  .مک کردرا شیر دهد با استفاده از چند بالش نیز می توان او را براي نشستن ک
  .تصاویر زیر به خوبی نشان دهنده وضعیتهاي مختلف مادر هستند
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  :روشهایی که مادران می توانند از آن طریق کودك خود را در آغوش گیرند ، عبارتند از 
  

  :روش اول
معمولی ترین روش شیر دادن ، بغل گرفتن کودك است ، بطوریکه شانه کودك روي خـم    

صورتش مقابل پستان مادر و سر و بدنش در یک امتداد . ازوي مادر قرار گیرد آرنج و سرش روي ب
باشد و دست کودك که در تماس با بدن مادر است در پهلوي مادر قرار بگیـرد، نـه بـین کـودك و     

  .او در آغوش مادر باشد) باسن(بدن مادر ، و باالخره سرین 
ادر و کودك بهتـر برقـرار شـده و تمـاس     ضمناً بایستی پوشش بدن کودك کم باشد تا تماس بدن م

  .پوست به پوست بیشتر صورت گیرد
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  :روش دوم
  

در اینگونـه مـوارد ،   . وضعیت خوابیده به پهلو ، خصوصاً در مادرانی که سزارین شده انـد    
  :حتماً بایستی فردي به مادر در شیر دهی کمک کند 

  .سرو بدن کودك در امتداد یک خط مستقیم باشد -
 .بدن کودك در تماس نزدیک با بدن مادر و پشت او با دست مادر حمایت شود  -
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  :روش سوم
مادر در این روش بایستی در وضعیت نشسته قرار گیرد ، و با دسـت  : روش زیر بازو -1

در زیر بغل و بازوي خود قرار دهـد  راست سر نوزاد را نگه داشته و بدن و پاي او را 
ن حالت هم می تواند از بالش که زیر دستش گذاشـته اسـت ، اسـتفاده    که البته در ای

  .کند
  

  
  
  

 وضعیت صحیح شیردهی و چگونگی عرضه کردن پستان 
  

متولد شده باشد ، براي جستجوي پستان ، مکیـدن و بلعیـدن   ) فول ترم(نوزادي که سالم ، به موقع 
پستان را باید در دهـان بگیـرد و ایـن    رفلکس دارد ولی نمی داند که چه مقدار از )قورت دادن(شیر

  .همان موضوعی است که مادر باید خود آموزش ببیند و به شیر خوار نیز آموزش بدهد
در نوزادان سالم که به طور طبیعی یا از طریق سزارین به روش بی حسی موضعی متولد شده انـد ،  

آمـوزش هـاي الزم بایسـتی بـه      اولین تغدیه طی نیم ساعت اول بعد از زایمان بایستی انجام گیرد و
  .مادر داده شود 

با توجه به وضعیت نوك پستان ، کودك باید نوك پستان و قسمت اعظم آرئول کـه سـینوس هـاي    
شیري در پشت آن قرار دارند را در دهان بگیرد و بین کام سخت و زبانش که به حالت تقعـر قـرار   

حرکـات مـوجی   . سهاي شیري فشـار وارد کنـد   می گیرد، بگذارد تا بتواند با آرواره هایش بر سینو
شکل که از جلو زبان به طرف عقب زبان جریان می یابد ، باعث دوشیدن شیر به دهـان او شـده و   

  .، وارد حلق و سپس مري نوزاد می شود شیر مکیده شده
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بـه  هنگام شیر دهی کودك باید روبروي مادر و صورتش نزدیک به پستان مادر قرارگیرد و چانـه او  

پستان مادر قرار گیرد و چانه او به پستان بچسبد و اگر مادر گونه نوزاد را با نـوك پسـتانش لمـس    
مـادر بایـد   ). تصـویرب .(کند ، سر نوزاد به طرف نوك پستان بر می گردد و دهانش را باز می کنـد  

بگیـرد   پستانش را طوري بگیرد که نوك پستان و هاله اطراف آن براحتی در دهان شـیر خـوار قـرار   
  .بدون اینگه راههاي تنفسی طفل بوسیله پستان مسدود شود

انگشـت دیگـر زیـر     4بطوریکه شسـت در بـاال و   . دارد  ر باید پستان را با دست نگهابتدا ماد/ الف
  .پستان قرار بگیرد تا پستان شکل مناسب داده شود

  

  
ن صورت سر نـوزاد بـه طـرف    در ای. سپس باید با پستان گونه و لب فوقانی نوزاد را لمس کرد/ ب

  .نوك پستان بر می گردد و دهانش را باز می کند 
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وقتی نوزاد دهانش را کامالً باز کرد مادر باید سـریعاً نـوزاد را بـه طـرف خـود آورده ، و هالـه       / پ
  .پستان را در دهان او قرار دهد

  

  
  شانه هاي وضعیت درست شیر خوردنن

  .نزدیک با بدن اوست  بدن کودك روبروي مادر و در تماس -
 .سر کودك بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست -

 .صورت شیر خواران روبروي پستان مادر قرار دارد -

 .چانه کودك به پستان چسبیده است  -

 .لب تحتانی کودك به طرف خارج برگشته است -

قسمت بیشتري از هاله پستان در باالي لب فوقانی و قسمت بسـیار کمـی از هالـه     -
 .تحتانی دیده می شودزیر لب 

 .مکیدنها کند و عمیق است -

 .صداي قورت داده شیر به خوبی شنیده می شود -

ها می کنـد و  ه سیر شده است ، خودش پستان را رکودك وقتی احساس می کند ک -
 .نوك پستان در این حالت کشیده تر و بلند تر از معمول است

  .دمادر هیچ گونه دردي در هنگام شیر دادن احساس نمی کن -
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  نشانه هاي وضعیت نادرست شیر خوردن
و در تمـاس نزدیـک بـا بـدن او     بدن کودك چرخیده است و روبروي بـدن مـادر    -

  .نیست
 .سر کودك چرخیده و یا به جلو خم شده است -

 .چانه کودك از پستان دور است -

 .دهان کودك بسته است -

 .لب ها به طرف جلو متوجه اند -

در زیـر لـب تحتـانی قابـل دیـدن      لبها خصوصاً ي از هاله باال و پایین قسمت زیاد -
 .است

 .مکیدن سطحی و تند است -

صداي قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صداي ملچ ملـوچ بـه گـوش مـی      -
 .رسد

می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن  کودك به دلیل نخوردن شیر کافی ، گریه -
 .پستان خودداري نماید

ر سـر  ك پستان صاف است و ممکن است خطـی د ووقتی پستان را رها می کند ، ن -
 .تا سر آن دیده شود

 .مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند -
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  چگونگی استفاده از پستانها در شیر دهی
در هفته هاي اول، در هر وعده باید از هر دو پستان به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک 

حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو پستان  در هفته هاي بعد بر. و تولید شیر شود
. در این صورت باید توجه داشت که در شیر دادن به تناوب از پستانها اسـتفاده شـود   . استفاده کرد 

مثالً اگر در یک وعده شیر خوار ، تغذیه را از پستان چپ شـروع کـرده ، در وعـده بعـدي بایـد از      
  .پستان راست شروع کند

  
  ت شیر دهیدفعا

به شـیر خـوار   . هر چقدر شیر خوار پستان ها را بیشتر بمکد ، شیر بیشتري تولید می شود   
ی روزهاي نخست زندگی ، نوزاد در هر در ط. بار که می خواهد شیر بخورد باید اجازه داد هر چند

مـه زمـان   بعضی مادران براي تغذیه شـیر خـوار، از برنا  . بار گرسنگی و شیر خواستن گریه می کند 
بندي مشخصی استفاده می کنند، اما این کار درست نیست و شیر خوار را بایـد بـر حسـب میـل و     

  .تقاضاي اوبه پستان گذاشت
  

  مدت زمان شیر دهی به کودك
طول مدت شیر دهی از هر پستان و فواصل شیر دهی از همان روز اول تولـد بایـد مطـابق      

  .د براي آن محدودیتی قائل شدمیل و دلخواه شیر خوار باشد و هرگز نبای
در هر بار فقط چنـد  ساعت یک بار و یا  4 تا 3راي شیرخوار ، مثالًُ هر تنظیم برنامه دقیق ب  

، تغذیه با شیر بلکه باید بر حسب نیاز و احساس گرسنگی شیرخوار . دقیقه شیر خوردن الزم نیست
  .بود، انجام گیرد مادر در هر ساعت از شب یا روز تا هر مدتی که شیرخوار مایل

در این تصاویر شما به خوبی می توانید مشاهده کنید، هنگامی که کودك کامالً سیر می شود چگونه 
  .خودش پستان را رها می کند
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  مزایاي شیردهی در شب
در هفتـه هـاي اول   . شیر خواران کوچکتر نیازمند تغذیه با شیر مادر در شـب مـی باشـند      

ن شبها با گرسنگی از خواب بیدار می شـوند،در بسـیاري از کشـورها شـیر     زندگی بیشتر شیر خوارا
این نزدیکی هیچ خطري بـراي شـیرخوار از لحـاظ فشـرده     .خواران در کنار مادران خود می خوابند

. شدن توسط مادر بوجود نمی آورد، کودك از تماس نزدیک با مادر و گرماي بدن او لذت می بـرد  
  .خواران بدون اینکه مادر از خواب بیدار شود ، شیر می خورنددر این حالت بسیاري از شیر

  
  سن کودك و تداوم شیر دهی

تغذیه بـا شـیر مـادر    . کودك باید تا هر زمان که امکان پذیر است ، با شیر مادر تغذیه شود   
به عنوان غذاي اصلی باید حداقل در سال اول زندگی صورت بگیرد و همچنـین بـه عنـوان غـذاي     

  .رشد کودك در سال دوم زندگی نیز ادامه یابد الزم براي
  چگونگی از شیر گرفتن کودك

سالگی است ، نیازي به قطـع آن   2اگر کودك مایل به ادامه تغذیه با شیر مادر حتی پس از   
بویژه بـراي  .تغذیه با شیر مادر یک منبع بسیار مغذي و مهم در طول سال دوم زندگی است. نیست 

بعالوه ،حفاظت کودکان . که در تهیه غذاي کافی و مغذي دچار مشکل هستندکودکان خانواده هایی 
  .در برابر بیماري ها توسط شیر مادر همچنان تداوم می یابد

به هر حال اگر . سالگی تشویق کنید 2قل تا پایان با شیر مادر حدا همواره مادران را نسبت به تغذیه
ور شوید که این کار باید به طور تدریجی صـورت  مادري تصمیم به توقف شیردهی دارد، به او یادآ

  .بگیرد
  :نکات زیر را براي توقف تدریجی تغذیه با شیر مادر آموزش دهید  

مادر باید مطمئن شود که کودك به قدر کافی سایر غـذاها را مـی خـورد و تعـداد      -
  .دفعات تغذیه او را با این غذاها افزایش دهد

شق ، نوشیدن مایعات را با استکان و یا فنجـان  مادر باید به کودك غذا خوردن با قا -
 .ماهگی به بعد به تدریج یاد بدهد 6، از 

فاصله بین دفعات تغذیه با شیر مادر را افزایش دهـد، بطوریکـه تعـداد دفعـات تـا       -
 .ماه کاهش یابد 2-3حدود یک وعده تغذیه در روز ، در هفته یا دو وعده براي 

مادر را در صبح متوقف کرده و پـس از یـک یـا دو    در ابتدا می تواند تغذیه با شیر  -
 .دازظهر را قطع کندهفته وعده بع
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در طول روز باید از بغل کردن کودك در وضعیتی که او را به فکر تغذیـه بـا شـیر     -
 .مادر می اندازد،پرهیز کند

 .سپس وعده شبانه تغذیه با شیر مادر را متوقف کند -

 .از خود دور کند به طرق مختلف به کودك محبت کند و او را -

  
  شیر دهی و حاملگی مجدد

کیفیت . اگر مادري که کودك شیر خوار دارد، حامله شود ، قطع شیردهی او ضروري نیست  
تغذیـه بـا شـیر    . اما مقدار آن قدري کاهش می یابد. شیر مادر در زمان حاملگی کماکان خوب است

  .خللی براي جنین در رحم مادر ندارد ماهگی بالمانع است و هیچ نوع 5مادر در زمان بارداري تا 
حاملگی مجدد با فاصله زمـانی کوتـاه ،   . مادر حامله که شیر هم می دهد به غذاي اضافی نیاز دارد 

زیرا نمی تواند شـیر خـوار خـود را بـه مـدت      . براي مادري که طفل شیرخوار دارد ، خوب نیست 
  .کافی شیر دهد

  
  

  فرزند خواندگی و شیردهی
یمان نکرده و فرزندي نداشته باشـد ، مـی توانـد بـا بـه پسـتان گذاشـتن مکـرر         اگر زنی زا  

این در برخی از زنان که کودکی را به فرزندي پذیرفته اند ،مشـاهده شـده   .شیرخوار ،شیر تولید کند
  .نامیده می شود ایجاد شیردهیاست و 

او . داشـته باشـد    دشیر دهی مجـد همچنین،زنی که مدتی از شیردهی او گذشته است نیز می تواند 
ایـن مسـئله   . باید خواستار این مطلب باشد و احساس کند که وظیفه دارد کـودکش را شـیر بدهـد    

بیشتر در مادرانی دیده می شود که به علت بیماري کودك یا مسـافرت ، مـدتی از طفـل خـود دور     
ر دهـی مـوفقی داشـته    بوده اند و مجدداً بعد از مدتی که این ارتباط برقرار می شود ، می توانند شـی 

  باشند 
اگر مادر فوت کند و یا به عللی قادر به شیردهی نباشد،باید سعی کرد تـا زن دیگـري را بـه عنـوان     

  .دایه پیدا نمود تا نوزاد از شیر مادر محروم نشود
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 کافی و ناکافی بودن شیر مادر

  
مـاه اول زنـدگی    6الـی   4 بیشتر مادران شیر کافی براي تامین رشد مطلوب کودك خود را در طـی 

در بعضـی  . رشد باید بوسیله سنجش منظم وزن و ثبت منحنی آن اندازه گیـري شـود  .تولید می کنند
ماهه زیاد گریه می کنند و مادر تصور می کند، علت این امـر کـم بـودن شـیر      6تا  2موارد کودکان 

  .اوست
را به مـادر  کودك را مرتب وزن کنید،اگر رشدش منظم است،منحنی صعودي رشد  -

بهتـرین راه بـراي   . نشان دهید و مادر را اطمینان دهید که اشـکالی در کـار نیسـت   
  .تشخیص کافی بودن شیر مادر افزایش وزن شیرخوار بر اساس منحنی رشد است

عللی غیر از گرسنگی داشته باشد،از قبیل خیس بودن،دل  کودك ممکن است گریه -
ضمناً . و یا جایی از بدنش درد بکند  ممکن است سردش باشد. درد و یا باد شکم 

 .گریه بعد از شیر خوردن همیشه به علت گرسنگی نیست

  
بسیاري از مادران نگران ناکافی بودن شیر خود براي تغذیه کودکشان هستند و اظهار می کننـد،وقتی  

  .شیرخوار آنها به حد معینی می رسد،شیرشان کم و باالخره قطع می شود
شـیرخوار بـه    "فکر کنـد "است از مادر سوال کنید که چه چیزي موجب شده که  در این موارد بهتر

  .)نه اینکه شیر مادر، واقعاً به میزان کافی نباشد(اندازه کافی شیر دریافت نمی کند؟
دالیلی که معموالً مادران در این رابطه مطرح می کنند و شما نیز بدفعات آنها را شـنیده اید،عبارتنـد   

  : از
  

  :وط به مادردالیل مرب
کوچک بودن پستانها ،نرم بودن آن،نداشتن شیر کافی در خویشان و یا قطـع شـیر در شـیر      
  .دهی قبلی
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  :دالیل مربوط به شیرخوار
 ...گریه و بیقراري،بیخوابی،تقاضاي مکرر براي شیر خوردن ،ادرار کـم ،مکیـدن انگشـت و      

  .ار ناکافی بودن شیر مادر باشداما توجه داشته باشید که هیچ یک از مسائل نمیتواند معی
 500بطور کلی شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههاي اولیه پس از تولد ،افـزایش وزن کمتـر از   

گرم در ماه است و منحنی رشد کودك بهتر از هر چیز دیگري مـی توانـد وضـع تغذیـه او و کـافی      
  .بودن شیر مادر را نشان دهد

ساعت نیز در شیرخوارانی که فقط با شیر مادر و بدون دریافت  24کهنه تر در  6همچنین ، کمتر از 
  .شیر باشدست نمایانگر کافی نبودن اممکن  هر نوع مایعات ،تغذیه می شود،

  : با وجود تولید شیر کافی شیرخوار ممکن است به دالیل ذیل عالقه اي به خوردن شیر نداشته باشد
  بدلیل وضع نامناسب پستان گرفتن -
 نهاي مادراحتقان پستا -

 تر بودن و غیره -
 

  علل کم شدن شیر مادر
  :علل رایج/الف

  عدم تکرار در شیردهی)1  
    شیر دهی کوتاه مدت و با عجله)2  
  شروع زودتر از موقع غذاي تکمیلی)3  
  تغذیه شیرخوار با بطري)4  
  وضعیت بد شیر دهی) 5  
  رفلکس ضعیف اکسی توسین )6  
  شیر ندادن در شب )7  
  )حاوي استروژن(ي پیشگیري از بارداري مصرف قرص ها) 8  

  
  :علل احتمالی/ب

یر را تا حدودي تحـت  مصرف کم غذا و مایعات توسط مادر،ممکن است حجم ش )1
البته مصرف مایعات به اندازه رفع تشنگی مادر توصیه می شود نـه  . هدتاثیر قرار د

کـه  بل. در دوران شیردهی مصرف غذاي خاصی توصیه نمی شـود  . بیش از نیاز او
  .غذاي مصرفی باید بیش از میزان معمولی و نیز متنوع باشد

 کار زیاد و خستگی مادر )2
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 بیماري شدید مادر یا شیرخوار )3

 مصرف داروي نامناسب )4

 سیگار کشیدن زیاد )5

 خجالت و شرم شیر دهی )6

مشکل بیشتر مادران نداشتن شیر کافی نیست،بلکه ایجاد شک و عدم اطمینـان در آنهـا   
د در شیردهی است کـه موجـب ضـعیف شـدن رفلکـس اکسـی       نسبت به توانایی خو

  .توسین می گردد
  :بخاطر بسپارید

توســــط "پشــــتیبانی همــــه جانبــــه از تغذیــــه بــــا شــــیر مــــادر ،خصوصــــاً
مادر را در تصمیم خود براي شـیر دادن بـه    "بهورزان،همسر،اطرافیان،کارفرما و پزشک

  .ایدسال راسخ تر می کند و بر اعتماد به نفس او می افز 2مدت 
  

  :به مادران آموزش دهید ههموار
  .مکیدن پستان توسط شیرخوار،شیر بیشتري تولید خواهد کرد

  

 چگونه می توان از افت شیردهی جلوگیري کرد؟                   
  

ـ  تقریباً همه مادران قادرند شیردهی موفقی داشته باش ی موجـب  ند و نباید ابهامات و اشـکاالت جزئ
رگ کردن (را تشویق،نگرانی و اضطراب خود می تواند در جاري شدن شیر مادرنگرانی آنان شود،زی

هر قدر آگاهی مادر نسبت به شیردهی بیشتر و اعتقاد او راسخ تر باشـد،  . اختالل ایجاد کند)پستانها
  .اعتماد به نفس او که رمز موفقیت در شیردهی است بیشتر می شود

  .عدم موفقیت آنها در شیردهی می گردد وجود برخی از باورهاي غلط در مادران باعث
پسـتان،احتقان پسـتان ،بیهوشـی    مادران باید بدانند که سینه هاي کوچک،صاف بودن نـوك   -1

  .زایمان،تجویز دارو و عمل سزارین هیچکدام مانع شیردهی موفقیت آمیز نیستند همگام
ک بطور اخـص،  بطور اعم و همسر و اطرافیان و کارفرما و پزشپشتیبانی همه جانبه جامعه  -2

مادر را در تصمیم خود به شیردادن براي مدت دو سال راسخ تر می کنـد و بـر اعتمـاد بـه     
 .چرا که مادر می بیند آنچه که انجام می دهد مورد تایید همگان است. نفس او می افزاید 

فاصله گذاري مناسب میان تولد فرزندان و تعداد مناسب آنها می تواند هم سالمت جسم و  -3
 .مادر را تعالی بخشد و هم در موفقیت شیردهی او موثر باشدروان 
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. د تا شیردهی آغاز گرددنوزاد بایستی بالفاصله بعد از تولد بر روي پستان مادر گذاشته شو -4
ودن مادر نوزاد و رعایت تغذیه او بر اساس تقاضا و نه برنامه اي خاص و مـنظم  هم اتاق ب

دن هر گونه مواد دیگري از قبیل آب قند ،شـیر  ، در طول شب و روز صورت پذیرد و از دا
افت شیردهی پیش نخواهد آمـد ،   در این صورت. خشک و حتی آب به او خودداري شود

شیرخواري کـه بـا شـیر    . زیرا دفعات و مدت مکیدن شیرخوار بر میزان شیردهی تاثیر دارد
گرسنه تر اسـت  خشک و آب قند و آب تغذیه نمی شود و از پستانک نیز استفاده نمی کند 

که خود سبب تحریک پستان و تولید شـیر بیشـتري مـی    و پستان را بخوبی تخلیه می کند 
در حالی که شیرخواري که قبالً با شیر خشک یـا آب قنـد تغذیـه شـده باشـد کمتـر       . شود

گرسنه است و نمی تواند با ولع تمام ،پستانها را تخلیه کند، و همین موضوع تولید شـیر را  
همچنین استفاده از سر شیشه و پستانک می تواند باعـث افـت شـیردهی    . د کاهش می ده

 .شود

اگـر غـذاهاي جامـد زودتـر از موعـد مقـرر       : استفاده مناسب و به موقع از غذاهاي جامـد   -5
توصیه شود ، به کاهش دفعات شیردهی مادر و کمتر مکیدن پستان به وسیله شیرخوار مـی  

پس بهتر است دادن غذاهاي کمکـی را در  . می شود انجامد که خود باعث تولید کمتر شیر 
ماهگی شروع کرد،مگر در مواردي که منحنی رشد شیرخوار مصرف غذاي کمکـی   6پایان 

ولی باید توجه داشت کـه در هـیچ شـرایطی نبایـد غـذاي      . را قبل از این سن الزامی سازد
 .کمکی را قبل از پایان چهار ماهگی شروع کرد

در مورد مشکالتی که ممکن است در موقع شـیردهی خـود بـا آنـان     افزایش آگاهی مادران  -6
 . مواجه شوند و راههاي مقابله با آنها از افت شیردهی جلوگیري می کند

  
  ››مشکالت شایع مربوط به پستان که باعث اختالل در امر شیردهی می شوند‹‹
  نوك پستان

  .فته و بلند دیده می شودنوك پستان به اشکال مختلف معمولی ، کوتاه و یا صاف ، فرور  
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  .شیر خوار در تمام موارد فوق می تواند بخوبی از پستان مادر شیر بخورد
  .گرچه در نوع فرو رفته به کمک بیشتري نیاز دارد

می دانیم که شیرخوار هنگام مکیدن، نوك سـینه و هالـه را مـی کشـد و آن را بـه شـکل یـک        
بنـابراین اگـر قابلیـت    . انک را تشکیل می دهـد  این پست⅓پستانک در می آورد که نوك پستان 

کشش پستان خوب باشد، چون مقدار کافی از نسج پستان در دهان شیرخوار قرار میگیرد،نـوك  
  .پستان کوتاه یا صاف هم مشکلی ایجاد نمی کند

  نوك پستان -1
 هاله پستان -2

 زبان شیرخوار -3

 پستان مادر -4

 گلوي شیرخوار -5
 

  
  .ها صاف و یا فرو رفته استکمک به مادرانی که نوك پستان آن

کامالً شـناخته شـده نیسـت، ولـی     )استفاده از روش هافمن(فواید آمادگی قبل از زایمان )1  
ان بـراي کمـک   ثابت شده که وضعیت نوك پستانها،هنگام زایمان بهتر مـی شـودو بهتـرین زمـ    

  . ستکردن،همان هنگام شروع اولین تغذیه ا
شیر خوردن کودك صـحیح باشـد، ممکـن اسـت      باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت )2  

براین بایـد سـعی   مادر اول کمی مشکل داشته باشد،ولی با صبر و حوصله موفق خواهد شدوبنا
  .در دهان بگیرد)ك واطراف هاله آنرانو(قدار کافی از نسج پستان نمود که شیرخوار م

ودو بـا  تحریک نوك پستان قبل ازشروع شیردهی که باعـث برجسـته شـدن آن مـی شـ     )3  
  .مکیدن توسط کودك بزرگتر توصیه می شود

اگر شیرخوار در اولین مراحل نتوانست پستان مادر را بگیرد ،مادر باید یراي چنـد وعـده   )4  
مسـلماً وقتـی کـه    .یا چند روز شیرش را بدوشد و آنرا با فنجان و یا قاشق به شـیرخوار بدهـد  

  .هد شدگرفتن برایش آسانتر خوا ند، پستاشیرخوار بزرگتر ش
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  آماده کردن نوك پستان مادر
توصـیه   یده می شود،براي آمادگی نوك پستانقبالً استفاده از روش زیر که روش هافمن نام  

که تاثیر چندانی ندارد، مگر آنکه مادر مایل به استفاده از این روش می شد ، اما امروزه معتقدند 
  .باشد که در این صورت نباید او را منع کرد

چـپ و  (ار مادر باید مطابق شکل زیر،انگشـت نشـانه هـر دو دسـت را در دو طـرف     براي اینک
  .و نوك پستان را به طرف خارج بکشد نوك پستان قرار بدهد و)راست
بـه ایـن   .و انگشت را باال و پایین نوك پستان قرار دهد و این بار در همین مسیر بکشـد سپس د

انقبـاض رحـم مـی شـودو هنگـامی کـه       نکته توجه داشت که اصوالً ماساژ نوك پستان باعـث  
  .انقباض رحم آغاز شد،باید این کار را متوقف کرد

  

  
  
  

  نوك پستان دراز
فقط نـوك پسـتان را   شیرخوار در صورت دراز بودن نوك پستان مشکل اصلی آن است که   

ی به مـادران . ائر شیر که زیر هاله قهوه اي پستان قرار دارد فشار وارد نمی شودلذا برذخ.می مکد
که نوك پستان دراز دارند،باید کمک شود تا شیرخوار مقدار کافی از نسـج پسـتان را در دهـان    

  .بگیرد
  

                   
  احتقان پستان                                                             

در .سـتند ا و آبـی رنـگ ه  ورم و دردناك و رگهـاي سـطحی آن پیـد   در احتقان پستان،پستانها مت
و  )لنف(زایش مایعفتقان پستانها،پر هستند که مقداري از آن به علت شیر و مقداري به دلیل ااح

  .بخشی نیز به علت ازدیاد خون  است
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زیـاد   وجـود بیایـد،  شـیر ب ولید خیلی زود و پس از زایمان به محض تاحتمال اینکه احتقان   
تر بعـد از تولـد آغـاز نمـود تـا پسـتانها       رخوار را باید هر چه زودلیل تغذیه شیبه همین د.است
خون و مایع بـافتی در پسـتان    ت فشار شیر در پستانها،مانع تخلیهدر غیر این صور.خلیه شوندت

  .شده و همچنین از خروج شیر ممانعت به عمل می آورد
  

  محل ایجاد احتقان پستان
  .تولید زیاد شیر،خصوصا ًبالفاصله بعد از زایمان -
  .نامکرر شیر از پستانتخلیه ناکافی و یا  -

  
  راههاي پیشگیري از احتقان

    
  از وضعیت صحیح پستان گرفتن روع زود تغذیه شیرخوار با اطمینانش -
 مکیدن قوي و نامحدود بودن زمان و دفعات آن -

  
  
  تفاوت بین احتقان پستان و پستان پر   
  

ر دو پسـتان ممکـن   روز هـ  4الی  3بعد از  وقتی براي اولین بار شیر وارد پستانها می شود،  
هایشـان  سفتی سـینه  سنگین و سفت شوند و این امر کامالً طبیعی است، بعضی مادران است گرم و 
بهرحال جریان شیر خوب بوده و شیرخوار می تواند با مکیدنهاي مکرر  شبیه می کنند،را به سنگ ت

سـاس سـفتی پسـتان    و اح بعد از چند بار تغذیه حالت سـنگینی .تان کمک نمایدبه تخلیه شیر از پس
ولی وفتی پستانها احتقان دارند،فوق العاده دردناك می شوندو پوست پسـتان متـورم و   .بهتر می شود

و شـیرخوار  ت قرمز رنگ باشد شیر،خوب جریان نـدارد حال کشیدگی و براق است و ممکن اس در
  .به هنگام شیرخوردن از چنین پستانی دچار مشکل می شود

) عفونت بافـت پسـتان  (تیتتصري دارند که ممکن است تشخیص ماسقات مادران تب مخبعضی او
ه و مادر احساس مـی کنـد حـالش بهتـر شـده      ساعت رفع شد 24اده شود،ولی این تب در عرض د

  .است
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  درمان احتقان
  :به مادران آموزش دهید  

  .او شیر دهند شیرخوار را بطور مکرر و برحسب تقاضاي -
نها از طریف مکیدن شـیرخوار و در صـورت   بهترین کار، خارج کردن شیر از پستا -

 :پس.لزوم دوشیدن با دست می باشد

 .استراحت دادن به پستان صحیح نیست و ممکن است باعث عفونت شود -

اگر شیرخوار می تواند بمکد،باید مکرراً تغذیه شود و اگر قادر بـه مکیـدن نیست،شـیر بـا        
یدن شیر،اسـتفاده از کمپـرس آب گـرم و    تا قبل از شروع به شیر دهی به دوشـ . ده شوددست دوشی

  .ماساژ بین دو کتف مادرجهت تحریک رفلکس اکسی توسین مفید است
،ابتـدا مقـداري   اگر شیرخوار به سختی قادربه گرفتن نوك پستان و هاله می باشـد   -

ه تا شیرخوار بتواند به راحتی نوك پستان و آرئول را در دهان جـاي  دوشید شیر را
  .دهد

 .تا زمانی که احتقان پستان کامالً از بین برود باید ادامه داد به دوشیدن شیر -

ه از چند تکه یخ که درون یک دستمال تمیـز پیچیـده   از تغذیه شیرخوار استفادبعد  -
شده و یا پارچه تمیزي که با آب خیلی سرد خیس شده و گذاردن آن روي پسـتان  

 .به کاهش ورم پستان کمک می کند
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  تانزخم و شقاق پس
  :علل

  .مکیدن است خم و شقاق نوك پستان وضعیت ناذرستشایعترین علت ز
  :سایر علل عبارتند از

  صحیحاحتقان پستان،چون مانع مکیدن شیر در وضعیت -
  .می شود

  ،شستشوي مکرر پستان،خصوصاً اگر از صابون استفاده شود -
  و احتمال آسیب را .طبیعی پوست را از بین می برد چربی چون
  .می کند بیشتر

  شستشوي مکرر پستان با آب و خشک کردن آن با حوله  -
  .کثیف و یا تماس شدید پستان با حوله

  کرمهاي دارویی و محلولها،ممکن است پوست نوك پستان -
  .تحریک و باعث آسیب آن شوند را 
  .دتان مادر را مبتال می کنخوار و هم پسبرفک، که هم دهان شیر -

 

 
 
 
 



٦٥ 
 

پستان درمان زخم و شقاق  
ید شیرخوار را شیر دهد،سپس وضعیت کودك را مشاهده و ارزیابی کنید و در به مادر بگوی  

  .ا اصالح نمائیدرصورت لزوم آن 
  :موارد زیر را به مادران آموزش دهید

  .و بر حسب میل و تقاضاي او شیر دهندکودك را به دفعات  -1
عـالوه شـیر پسـین کـه در     ب.زمان مکیدن را محدود نکنند تا پستان بخوبی تخلیه شود -2

ربیهاي با ارزشی اسـت کـه هـم بـراي سـیر      چآخرین مرحله شیر دادن می آید،محل 
 .شدن و هم براي رشد سلولهاي مغز کودك ضروري می باشد

پستان را نباید قبل از هر بار شیر دادن بشـویند و از تمـاس شـدید پسـتان بـا حولـه        -3
 .دن توصیه می شوداما شستشوي دستها قبل از شیر دا.خودداري کنند

زیرا باعث تحریک پستان می شوندو عـالوه  .از کرم و پماد براي پستان استفاده نکنند -4
 .براین به خاطر بوئی که دارند ممکن است باعث امتناع کودك از شیر خوردن شوند

گذاردن یک قطره شیر روي پسـتان در پایـان تغذیـه شـیرخوار بهتـرین مـایع بـراي         -5
 .بهبودي نوك پستان است

 .دادن پستان را به مادران توصیه کندر معرض هوا و نور خورشید قرار د -6

اگر نقطه هاي سفید در دهان شیرخوار ویا روي پسـتان مـادر وجـود داشـته باشـد ،       -7
بوکلت کـودك  براي درمان برفک طبق دستور العمل موجود در .(برفک را درمان کنید

  .)عمل کنید سالم
  مجاري بسته

برجستگی دردنـاکی   جراي شیري با شیر غلیظ شده مسدود شوند،هنگامیکه یک یا چند م
مزي روي آن بوجود می آید،مادر تـب دارد ولـی حـال عمـومی او خـوب      در پستان با قر

  .است
  :علل توقف شیر در پستان و بسته شدن مجاري شیر عبارتند از

  تغذیه نا مکرر کودك -
فقط در ی افتد کـه شـیر خـوار   ق مستان و این در صورتی اتفااز پ تخلیه ناکافی قسمتی -

  .یک حالت پستان را بمکد
  فاصله طوالنی بین شیر دادن -
  این فشار.مجاري می گرددبسته شدن یکی از وي پستانها که باعث فشار ر -

  .و یا خوابیدن روي پستانها باشد) بندهاي سفته سین( ممکن است در نتیجه لباس تنگ  
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  درمان مجاري بسته
  :ت درمانی آن است کهمهمترین اقداما   
  .شدغذیه با پستان مبتال باطور مکرر تغذیه شود و شروع تشیرخوار ب -  
  .وضعیت شیر خوردن شیرخوار را مشاهده و در صورت نیاز اصالح کنید -  
مثالً بجاي اینکه شیرخوار را همیشـه  .ه وضعیت شیرخوار را تغییر دهدیمادر باید در هر بار تغذ -  

ه این ترتیب شیر تمامی قسمتها و مجـاري  در حالت دراز کشیده هم شیر بدهد تا بدر آغوش بگیرد 
  .پستان تخلیه شود
که به آرامی فضاي بین منطقه برجسته ونوك پستان را بـا کـف دسـت و بـه      کنید مادر را راهنمایی

  .طرف نوك پستان ماساژ دهد
  .دوشدبرا  نکه شیرخوار،از شیر خوردن دست کشید،شیر باقی ماندهیبعد از ا

با شیر مادر ، پارچه تمیزي را در آب گرم فرو بـرده و آن را روي منطقـه برجسـته    هنگام تغذیه در 
  .پستان بگذارد

  .از پوشیدن لباس تنگ خودداري کند
  .معموالً مجراي بسته در عرض یک روز و یا با درمان فوري بهبود می یابد

  
  )ماستیت(تورم پستان همراه با درد و تب 

ی که احتقان یا مجاري بسته به سرعت درمان نشود و پستان عفونی شود ، ماستیت ایجاد مـی  هنگام
  . هم چنین ممکن است ورود باکتري از طریق شقاق نوك پستان باعث ماستیت شود. شود

  
  :عالئم ماستیت

  دردناك شدن فوق العاده پستان ،تورم،قرمزي،تب دار بودن مادر  
  

  :علل ماستیت
  )عدم تخلیه در شب و یا تغذیه نامنظم(ین شیر دادنفواصل طوالنی ب )1
شیر خوار کمتر از معمول و با دفعات کمتر شیر (عدم تخلیه کامل پستان و توقف شیر )2

 )می خورد

 تاخیر در درمان مجاري بسته و احتقان پستان )3

      انتقال عفونت از طریق شکاف نوك پستان )4
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  :درمان ماستیت
  :یت عبارت است ازمهمترین اقدام براي درمان ماست  

بنابراین استراحت دادن به پستان صحیح نیسـت ، زیـرا در اثـر    .تخلیه شیر از پستان -
  .ایجاد آبسه بیشتر می شودماندن شیر در پستان عفونت شدیدتر و احتمال 

تغذیـه بـا پسـتان مبـتال باعـث      . صورت امکان ،شیرخوار باید مکرر تغذیه شود در -
 .بیماري شیرخوار نمی شود

 عفونت در بافتهاي نگه دارنده و خارج از سیستم مجاري شیر است و عامل معموالً -
ایجاد کننده آن استافیلوکوك طالیی است و معموالً این میکروبهـا در روي پوسـت   

مهمترین مشکل ماستیت آن است که بـه علـت   .مادر و دهان شیرخوار وجود دارند
 .درد شدید، شیردهی براي مادر دردناك می باشد

روع تغذیه از پستان سالم باشد و بعد از اینکه شیر جریان پیدا کرد، تغذیه از اگر ش -
 .پستان مبتال ادامه پیدا کند، براي مادر راحت تر خواهد بود

وضعیت شیرخوردن شیرخوار باید در هر بار تغذیه تغییر کند تا اینکه شـیر تمـامی    -
 .مجاري شیري، تخلیه شود

از پستان مبتال نباشد و یا بدلیل درد زیاد قادر بـه   ادامه شیردهی اگر مادري مایل به -
گـاهی نیـز خـود    .شیردهی نباشد، بهتر است شیر را با دست یا شـیردوش بدوشـد  

شیرخوار از شیر خوردن از پستان عفونی امتناع می ورزد که ممکن است بـه دلیـل   
 .تغییر طعم شیر باشد

م است حتماً او را به پزشـک  بدین منظور الز.مادر به مصرف آنتی بیوتیک نیاز دارد -
 .ارجاع دهید

 .مادر می تواند از ضد درد براي کاهش درد و تب استفاده کند -

استفاده از حوله یا آب گرم روي پستان براي افزایش جریان شیر قبل از شیردهی و  -
بعـد از شـیر دادن   ) تکه اي یـخ در حولـه اي تمیـز   (همچنین کمپرس سرد پستان 

 . توصیه می شود 

ان از دریافت مقادیر کافی غذا و مایعـات توسـط مـادر و اسـتراحت کـافی ،      اطمین -
 .مرخصی استعالجی و استراحت مطلق در صورت امکان الزم است

اگر مادري تغذیه کافی نداشته و دوره درمان داروئی و استراحت را کامالً طی نکند  -
ماستیت به نحـو  مسلماً اگر . ، ممکن است ماستیت ادامه یابد و منجر به آبسه شود 

  .مطلوبی درمان شود ، از ایجاد آبسه پیشگیري خواهد شد 
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  :بخاطر بسپارید
یعنـی مجـاري   (رده اسـت  یا گلوله کـ باید همواره کوشش کنید تا پستانی را که شقاق دارد   
را کامالً و به مجرد اینکه این اتفاق روي می دهد؛ تخلیه کنید و در صـورت بـروز ایـن    ) بسته شده
  .یردهی نباید قطع شودمشکالت ش

  
  :آبسه پستان

  .تجمع چرك در قسمتی از پستان را آبسه پستان گویند  
  

    : عالئم
  .پستان متورم و دردناك و در لمس پر از مایع به نظر می رسد  

  
    : علت

  .عدم درمان التهاب پستانها یا ماستیت  
  

  :درمان
  .باشد تا چرك تخلیه شود مانند ماستیت است ،گرچه ممکن است نیاز به عمل جراحی هم  

  .مادر را حتماً به پزشک ارجاع دهید -
تغذیه شیرخوار از پستان مبتال به آبسه اشـکالی نـدارد،اما اگـر مـادر درد دارد مـی       -

تواند شیر خود را بدوشد و به شیر خوار بدهد و به محـض اینکـه درد کمتـر شـد     
 .،مجدداً تغذیه با پستان شروع شود

 .ی که آبسه دارد باید حتماً تخلیه شودتوجه کنید ، شیر پستان -

سـاعت شـیر آن را دوشـیده و دور ریختـه ولـی       72یا  48اگر آبسه شکافته شد تا  -
 .کودك از پستان دیگر تغذیه شود
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  مقایسه نشانه هاي احتقان ،مجراي بسته ،ماستیت  
  

  احتقان  مجراي بسته شده  ماستیت  مشخصات
یجی بعد از شیر تدر  روز 10ناگهانی بعد از   شروع

  دادن
 5تا  3از ترشح شیر بعد 

  روز پس از زایمان
  دو طرفه  یک طرفه  طرفه یکمعموالً   محل

تورم ، داغی و قرمزي   تورم و گرما
  موضعی

  عمومی  گرمی وجود ندارد

  عمومی  خفیف و موضعی  شدید ولی موضعی  درد
  4/38کمتر از   4/38کمتر از   4/38بیشتر از   تب

عالئم 
  عمومی

عالئم مشابه 
  سرماخوردگی

  احساس سالمت  احساس سالمت
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  روش هاي دوشیدن شیر
  
  

گاهی اتفاق می افتد که مادر مجبور می شود شیر خود را بدوشد تـا بوسـیله لیـوان ،قاشـق ، قطـره      
از آن جمله است مادري که در خارج از منزل اشتغال دارد . چکان و یا حتی لوله به کودك بخوراند

دارد ، نیز در مورد نوزاد نارس و یا بیماري کـه  مکان تغذیه مستقیم براي او وجود نچ وجه او به هی
در بیمارستان بستري است و از طریق لوله و غیره تغذیه می شود،همچنین آن دسته از شـیرخوارانی  

ري که به دلیل نقایص جسمی لب و  دهان و امثال آن قادر به مکیدن نیستند و سرانجام براي جلوگی
از احتقان پستان در شرایط و موارد خاص و معدودي که به دلیل بیماري مادر و یا کودك و یـا هـر   

  .علت دیگري،مکیدن و تخلیه پستان توسط کودك براي مدتی مقدور نیست
  

  آمادگی اولیه براي دوشیدن شیر
  

در بیشتر . داز شیر باشراي دوشیدن شیر انتخاب کرد که پستان پر زمانی از روز را می توان ب -1
بـراي  .کـار را انجـام داد   نعمالً در هر موقعی می توان ای هاست ولیمادرها این زمان صبح 

  .وان بعد از هر وعده تغذیه شیر اضافی را دوشید و ذحیره کردمثال می ت
دقیقه قبل از دوشیدن شیر مادر کمی استراحت کند و یک لبـوان شـیر ،    20تا 10بهتر است  -2

بـه   رم بیشـتر از مایعـات سـرد   مایعات گـ .یا یک کاسه سوپ بخورد آب میوه، چاي کمرنگ
 .ترشحات شیر کمک می کنند

وسیله دوشیدن شیر باید تمیز باشـد،خواه روش دوشـیدن شـیر بـا دسـت باشـد یـا وسـیله          -3
ل یعد از هر بار استفاده باید فـوراً  این وسای. ا شیر دوشهاي نوع سرنگیمکانیکی مثل پمپ ب

مناسب نیسـتند و بهتـر اسـت    ب نوع دستی ذکر است شیر دوشهاي پمالزم به .(شسته شوند
صـابون و پسـتان را فقـط بـا آب سـاده      بایـد دسـتها را بـا آب و   .) فاده قرار نگیرندمورد است

 .دپرهیز کر شستشو دادو از بکار بردن هر گونه کرم، لوسیون و روغن

اسـت،  شیند و اگر ممکن موقع دوشیدن شیر، مادر باید در وضعیت راحتی باشد،بهتر است بن -4
ط نیز باید ساکت و آرام باشد و زنـگ تلفـن یـا زنـگ منـزل و      پاها را کمی باال بگذارد،محی

 .سایر کارها باعث قطع دوشیدن شیر نشوند
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موقع دوشیدن شیر اگر مادر به کودکش فکر کند و یا فکرش متوجه شیر دادن و در آغـوش   -5
ك نشستن و بـه او نگـاه   کنار کود.می شودشیر کمک  شدن گرفتن او کند به ترشح و جاري

 .کردن نیز همین اثر را دارد

دقیقه  10تا  5وب به مدت فتن شیر، توصیه میشود یک حوله گرم و مرطبراي بهتر جریان یا -6
حمام کردن یا ماساژ دادن مطابق شکل زیر به این کـار  .ن و نوك آن قرار داده شودروي پستا

 .کمک می کند

  
  

  
  
  

پستان و دست دیگر را باالي آن قرار داد و یک یا هر دو دست را همزمان بـا  ا زیر یک دست رباید 
از طرف قفسه سینه به طرف نوك پستان حرکت داد تا بدین ترتیب مجاري شیر با دست لمـس   مه

  .شده به طرف جلو ماساژ داده شوند
  روش دوشیدن شیر

ـ   .تریکی اسـتفاده کـرد  ش الکبراي دوشیدن شیر می توان از دست یا پمپ هاي شیر دو ه بـا توجـه ب
شکل تشریحی پستان، مالحظه می شود که مخازن جمع کننده درست در پشت هالـه پسـتان قـرار    

  .باید روي این قسمت فشار وارد شود دارند و براي خروج شیر
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اگر دوشیدن شیر صرفاً با دست صورت می پذیرد، دست طوري باید قرارگیرد کـه چهـار انگشـت    
آنگاه بایـد  .و شست در باال روي لبه آرئول واقع شود)هاله پستان(و درست در لبه آرئول  زیر پستان

دست را به قفسه سینه تکیه داد و مطابق شکل الف،پستان را به طرف قفسه سینه فشـار داد و طبـق   
فشار وارد شود تـا شـیر   ) شکلطبق (سپس به قسمت هاله پستان.شکل ب آن را به طرف جلو آورد

روي هاله باید عوض نمود تـا مجـاري دیگـر شـیر هـم      سپس جاي دست را .خارج شود آسانی به
  .ام دادکار را با پستان دیگر هم باید انجهمین .تخلیه شوند

  
  

  
  

براي دوشیدن شیر فقـط بایـد بـه لبـه     .شیر بیشتر در قسمت لبه هاله پستان قرار دارند چون مخازن 
دادن نوك پستان نه تنها سـبب جـاري شـدن شـیر نمـی       هاله فشار وارد آید، نه نوك پستان ، فشار

  .شوند،بلکه موجب ترك خوردگی،سوزش و نازك شدن پوست نوك پستان هم می شود
یا ظرف دهان گشاد جوشیده شـده  نگام دوشیدن شیر با دست،باید براي جمع آوري شیر از لیوان ه
ن دیگر قرار داده شـود تـا قطـره    فاده کرد و گاهی الزم است که لیوان تمیز دیگري هم زیر پستااست

  .هاي شیري که همزمان از پستان دیگر ترشح می شود جمع آوري شود
  

  :از حرکات ذیل هنگام دوشیدن شیر باید پرهیز نمود
فشار دادن پستان، کشیدن پستان و نوك آن،لغزاندن دست روي پستان که موجب کوفتگی و آسـیب  

  .بافت پستان می شود
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  م براي دوشیدن شیرروش بطري گر
  

مخصوصاً موقعی که پستان خیلـی دردنـاك   . این روش مفیدي براي از بین بردن سفتی پستان است 
  .است و نوك آن سفت و در نتیجه دوشیدن آن با دست مشکل است

  :شما به یک بطري مناسب نیاز دارد
 

  از جنس شیشه باشد نه پالستیک -
 .میلی لیتر کوچکتر نباشد 700از  لیتر گنجایش داشته باشد و 1-3به اندازه  -

سانتی متر  4سانتی متر نباشد و در صورت امکان  2با دهانه گشاد،قطر آن کمتر از  -
 .در نتیجه نوك پستانها براحتی می تواند داخل آن شوند. باشد
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  :مچنین به وسائل زیر نیاز داریدو ه

  
  یک لگن آبگرم ، براي گرم کردن بطري -
  راي خنک کردن دهانه بطريمقداري آب خنک ، ب -
  یک پارچه یا حوله ، براي نگهداشتن بطري گرم -
  

راي گرم کردن بطري قدري آب گرم در بطري بریزید و سپس آنرا با آب داغ ب •
  .پر کنید

  .)چون باعث ترك خوردن شیشه می شود. سریع بطري را پر نکنید(  
    .بطري را چند دقیقه به حال خود بگذارید تا گرم شود •
  . ي را داخل پارچه یا حوله بپیچید و آب گرم آن را خالی کنید بطر •
اگر شما دهانـه بطـري   .(داخل و خارج دهانه بطري را با آب سرد خنک کنید  •

  .)را خنک نکنید ، ممکن است پوست پستان شما بسوزد
دهانه بطري را دور نوك پستان قرار دهید ، بطوریکه با پوست اطراف تمـاس   •

  .داخل بطري نفوذ نکند پیدا کند و هوا به
  .براي اثبات ، از قسمت نرم دست خود و یا ساعدتان استفاده کنید  

بعد از چند دقیقه بطري به مرور سـرد مـی شـود و    . بطري را محکم نگهدارید •
 .ایجاد مکش کرده و به آرامی نوك پستان را بداخل می کشد

    
د ، متعجب شـده و آنـرا   گاهی وقتی که مادر براي اولین بار احساس مکش می کن      

  .رها می کند
  .شما باید او را براي انجام مجدد این کار وادار کنید    

گرما به رفلکس اکسی توسین کمک مـی کنـد و شـیر جریـان مـی یابـد و در        •
بطري را تا زمانی که شیر جریـان دارد، در همـان   . درون بطري جمع می گردد

    .وضعیت نگه دارید
ده و در صورت نیـاز مجـدداً تکـرار کنیـد و یـا      شیر داخل بطري را خارج کر •

 .پستان دیگر را بدوشید
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پس از مدتی درد حاد پستانها کمتر می شود و امکان دوشیدن آنها با دست یـا   •
 .مکیدنشان توسط کودك فراهم می شود

  
  
  

  
  

  روش هاي نگهدارند شیر دوشیده شده
  

فهاي شیشه اي هسـتند ، نـه فقـط بـه     ظرفهاي پالستیکی براي جمع آوري و ذخیره شیر بهتر از ظر
خاطر اینکه این ظرفها دیرتر می شکنند ، بلکه به این دلیل که لکوسیتها یا گلبولهاي سفیدي کـه در  

  . سبند و خاصیت خود را از دست می دهند ادر وجود دارند به جدار شیشه می چشیر م
ه آن مـورد اسـتفاده قـرار مـی     همیشه لیوانی که براي دوشیدن شیر و بطري پالستکی که براي ذخیر

  .گیرند ، باید قبالً جوشانده شوند و پس از خنک شدن مورد استفاده قرار گیرند
شیر دوشیده شده را باید بالفاصله داخل یخچال یا فریزر قرار داد،اگر این کار امکان نداشت ، شـیر  

 6-8یا شوفاژ باشـد ،  دوشیده شده در درجه حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب ، گرماي چراغ
داشت شیري که در درجه حرارت اتاق نگهـداري شـده   ساعت قابل استفاده است ، ولی باید توجه 

ساعت در یخچال نگهداري  48شیر دوشیده شده را می توان تا . باشد دیگر قابل فریز کردن نیست 
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فریز کردن بکـار مـی    ظرفی که براي. دقیقه در یخچال گذاشته ،سپس آن را فریز کرد  30کرد و یا 
بهتر است روي ظرف ، تـاریخ  . آن پر از شیر باشد تا جاي یخ زدن داشته باشد 3 4رود باید فقط 

  . همیشه اول ظروف شیرهاي قدیمی تر باید مصرف شوند. دوشیدن شیر هم ثبت شود 
ریزر باالي یخچـال نگهـداري شـود    قسمت ف(ادر در قسمت جا یخی یخچال در صورتی که شیر م

 6تا ) -32(ماه و در فریزرهاي صنعتی  3تا ) -18(هفته و در فریزرهاي معمولی  2چنین شیري تا ،
  .)ماه قابل استفاده است

هنگام ذوب کردن شیر فریزشده ، ظرف محتوي شیر را باید زیر آب ولرم به آرامـی حرکـت داد تـا    
هیچگاه نباید شیر یخ زده را . دقیقه بعد از ذوب شدن مصرف نمود  30آن باز شود و حداکثر تا یخ 

همچنین نباید شیري را کـه ذوب شـده دوبـاره فریـز     . روي چراغ یا درجه حرارت اتاق ذوب کرد 
  .کرد

  
  تغذیه با بطري در شیرخواران

اگر کودك گریه می کند باید بیشـتر بـه پسـتان مـادر     . شیر خوار به تغذیه اضافی با بطري نیاز ندارد
ره اي  نوزادان یا شیرخواران و تمایل آنان به شیر خوردن مکرر ، غالبـاً  گریه هاي دو. گذاشته شود 

  . دلیل کم شیري مادر نیست و نباید باعث نگرانی شود 
ماه اول برآورده می کند و حتی بـه آب و   6تا  4شیرخوار را در شیر مادر به تنهایی تمامی  نیازهاي 

خشک و آب قند و آب تغذیه نمی شـود ، گرسـنه   شیرخواري که با شیر . یا آب قند نیز نیاز ندارد 
 .دتر است و پستان را بخوبی تخلیه می کند که خود سبب تحریک پستان و تولید شیر بیشتر می شو

نمی   است و در حالیکه شیرخواري که قبالً با شیر خشک یا آب قند تغذیه شده باشد ،کمتر گرسنه
همین موضوع تولید شیر را کاهش می دهد اگـر کـودك   تواند با ولع تمام ، پستانها را تخلیه کند و 

مـاه   6ماه می باشد ، باید مکرر با شیر مادر تغذیه شود و اگـر سـن او بـیش از     6اسهال دارد و زیر 
  . است ، می توان آب جوشیده سرد شده به او داد اما تغذیه با شیر مادر باید ادامه پیدا کند 

بطري ها ، معموالً آلوده هسـتند و  . فنجان به طفل داد آب جوشیده شده را باید با قاشق یا   
  . به سختی تمیز می شوند و می تواننند خطرناك باشند 
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  تغذیه با شیرهاي جایگزین و خطرات ناشی از آن

  
شیر مادر ، بهترین غذا براي کودك تا دو سالگی است ، اما برخی موارد ممکن است نیاز بـه تغذیـه   

  .یر از شیر مادر باشدکودك با شیري غ
تغذیه کودك با شیري غیر از شیر مادر بدون تردید بسیار گرانتر از تغذیه با شیر مادر است  -

 .  
بعضی از مادران شکایت دارند که شیر خشک به مزاج کـودك آنـان سـازگار    : شیر خشک  -

و خود دلیل دیگـري اسـت    رنیست زیرا که تهیه شیر مایع از شیر خشک کاري است دشوا
  . ر مزیت برتري شیر مادر ب

  
  

    
  
  
  

باید توجه داشت که اندازه شیر خشک و آب بایستی دقیقاً حساب شده باشد ، اگر شیر غلیظ تهیـه  
  .شود باعث یبوست کودك و اگر رقیق تهیه گردد سبب اسهال کودك می گردد

ر کودکی بـا  اگ. انتخاب نوع شیر بوضع کودك بستگی داشته و بهتر است توسط پزشک تعیین شود 
  . خوردن شیر خشک دچار اشکالی گردید ارجاع فوري به پزشک الزم است 

  
  :نکات الزم در موقع تهیه شیر مصنوعی

جهت تهیه شیر خشک بیش از هر چیز بایستی به دستور العمل تهیـه شـیر کـه بـر      -١
روي قوطی ها ثبت گردیده است و یا دستور پزشک در موقع تجویز شـیر خشـک   

  .توجه شود
 .از درست کردن شیر باید دستها را با آب و صابون بدقت شست پیش -٢

شیشه شیر و وسائلی که براي درست کردن شیر بکار می رود بـا آب نیمـه گـرم و     -٣
 .دقیقه بجوشانید 10صابون خوب شسته و در قابلمه درب دار بمدت 

 . شیشه آب میوه و آب قند باید از شیشه شیر خوري جدا باشد  -۴

ارائه جانشین شونده هاي شیر مادر به صورت هدیه یا با سوبسید محبت و خیرخواهی نیست 
بلکه روش شناخته شده و موثري براي بازاریابی است و نباید اجازه داد که با تالشهاي فعـال  

  .جهت ترویج تغذیه با شیر مادر مقابله نمایید 
  تیراگرم کیو.پروفسور ا              
 وزیر بهداشت نیجریه                
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د به اندازه کافی باشد و قبل از استفاده امتحان شـود بـه طـوري    سوراخ پستانک بای -۵
البته سوراخ پسـتانک نبایـد آنطـور گشـاد     . که شیر قطره قطره از سوراخ آن بچکد

 .باشد که شیر جریان پیدا کند 

بعد از هر دفعه شیر دادن باید بالفاصله شیشه و سر پسـتانک را خـوب بـا شیشـه      -۶
 .شوي شست

دك را باید در سینی قرار داد و روي آنها را بـا پارچـه نـازك    تمام وسائل تغذیه کو -٧
 . پوشانید تا از آلودگی بوسیله گردو غبار و مگس محافظت شود 

 . قوطی شیر باید در جاي خشک و خنک نگهداري شود  -٨

شیر باید براي یک دفعه غذاي کودك تهیه شود ، شیر درست شـده و مانـده را در    -٩
 . د دفعه بعد نمی توان مصرف نمو

 
  :طرز تهیه 
مقدار آب الزم جوشیده را در شیشه شیر ریخته و به اندازه کافی از شـیر خشـک بـه آن      

قبل از دادن شیر بـه کـودك   . پستانک را سر شیشه گذاشته و بهم بزنید تا حل گردد . اضافه نمایید 
ند قطره از آن را بـه  باید امتحان کرد که شیر زیاد از حد گرم یا سرد نباشد براي این کار می توان چ

پس از تعویض کهنـه و تمیـز کـردن پاهـاي     . پشت دست بچکاند و به سردي یا گرمی آن پی ببرید
نوزاد مادر دستهاي خود را شسته کودك را در بغل گرفته و در جاي مناسب و راحتی مـی نشـیند و   

ته شیشـه بـاالتر   (پستانک را در دهان کودك می گذارد به نحوي که سر پستانک عاري از هوا باشد 
  .)از سر کودك قرار داشته باشد 

پس از انجام شیر دادن حوله یا دستمال تمیزي روي شانه خود انداخته و کـودك را بطـور مسـتقیم    
چنانچـه  . نگاهداشته و آهسته پشت او را ماساژ دهید تا با آروغ زدن هواي بلعیده شده خارج شود 

  .در وسط شیر دادن باید تکرار کرد کودك خیلی کوچک باشد ترتیب آروغ زدن را
بعضی از مادران کودك را در رختخواب خوابانده و شیشه شیر را مستقیماً در دهان او می گذارند و 
زیر شیشه بالشی قرار می دهند ، باید دانست که این کار عالوه بر اینکه ممکن است باعـث خفگـی   

شیر خوردن بوجود می آید از بین می برد  کودك شود ارتباط عاطفی که بین مادر و کودك در موقع
  .لذا هرگز و به هیچ دلیل این طریقه شیر دادن را نباید بکار برد . 

باید توجه داشت کـه یکـی از   . اغلب براي ساکت کردن کودك مادران از پستانک استفاده می نمایند
بنـابراین  . باشـد   دستگاه گوارش کودك پستانک آلوده بوسیله گردوغبار و مگس می عوامل بیماري

چنانچه کودك عادت به مکیدن پسـتانک داشـته باشـد بایـد آنـرا جوشـاند و در ظـرف سـر بسـته          
  . نگاهداري نمود 
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  . از آویزان کردن پستانک به لباس و یا دور گردن کودك باید خودداري شود
  
  
  

  خطرات ناشی از تغذیه کودك با شیر غیر مادر 
کودکش با شیر خود نبود و دایه هم در دسترس نباشد، مـی  اگر مادر واقعاً قادر به تغذیه   

براي تغذیه مصنوعی بهتر اسـت کـه کـودك بـا     . توان طفل را با شیر خشک یا شیر گاو تغذیه کرد 
موارد ذیل دالیلی هستند که نشان می دهند چرا تغذیه با شیر غیر مادر خطرناك . بطري تغذیه نشود

  :است 
ود در بطري ،پستانک،قاشق،آب یا دستهاي کثبـف  شیر توسط عوامل میکروبی موج -

این خطرات در منازلی که آب آشامیدنی سالم ندارنـد و  . به راحتی آلوده می شود 
سوخت یا فرصت کافی براي ضدعفونی کردن بطریهاي شیشه اي ندارنـد ، شـیوع   
بیشتري دارد و منجر به بروز اختالالت گوارشی مثل اسهال ،استفراغ و مسـمومیت  

  .یی و برخی بیماریهاي عفونی و انگلی می شودغذا
بجز شیر مادر ، هیچ شیر دیگري داراي ایـن میـزان از عوامـل محـافظتی و ایمنـی       -

 .بخش در برابر عوامل عفونی نمی باشد

شیر خشک اگر سریعاً استفاده نشود ، فاسد می شود و خصوصـاً در آب و هـواي    -
 . گرم ، این اتفاق سریعتر رخ می دهد 

گان تغذیه مصنوعی ، شیر گاو و شیرهاي خشک در اغلب موارد بسیار رقیق در هن -
اگر این شـیرهاي رقیـق شـده بـه     . تهیه می شوند ، زیرا قیمت آنها گران می باشد 

کودکان داده شوند ، به علت فقدان مواد تغذیه اي کافی ، نمی توانند باعـث رشـد   
 .کافی کودك گردند

اخهاي خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ باشـند  سر شیشه ها ممکن است داراي سور -
اگر سوراخ پستانک خیلی کوچک باشد ، ممکن است کودك براي خـوردن شـیر   . 

 .تقالي زیادي بکند و به همین دلیل مقدار زیادي هوا بجاي شیر ببلعد

منجر به کاهش رشد و سوء تغذیـه ،  )کمتر از نیاز شیرخوار(مصرف حجم کم شیر  -
سوراخ خیلی بـزرگ نیـز ممکـن    . راري کودك می گرددگرسنگی ، یبوست و بی ق

است باعث خروج مقدار زیادي شیر شود و در اغلب اوقات با استفراغ همراه مـی  
 .شود
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بعالوه کودکانی که بطور مصنوعی تغذیه می شوند از محاسـن عـاطفی شـیر مـادر      -
شـتر از  میزان ابتالء آنها به بیماریها و مرگ و میرشـان بسـیار بی  . محروم می شوند 

 .کودکانی است که با شیر مادر تغذیه می شوند

  
  موارد منع شیردهی در بیماریها و مصرف دارو توسط مادر

  
تقریباً هر دارویی که مادر مصرف مـی  . مادران شیرده باید در مورد مصرف داروها بسیار دقت کنند 

ه داشت که چون مقدار وارد شیرش می شود ، ولی باید توج) درصد کل دارو 2تا1(کند کم و بیش 
این مواد در شیر ، بسیار کم و تحت تاثیر عوامل مختلف است نباید مادران را از شیر دادن بـاز دارد  

 .  
مصرف داروهایی نظیر استامینوفن،آسپیرین،مسکن هاي ساده ، داروهاي ضد سرماخوردگی و آنتـی  

تیکها مانعی براي شـیر دادن نیسـتند و   هیستامینها به مقدار معمولی و مدت کوتاه و نیز اکثر آنتی بیو
هر گاه ضرورت استعمال آنها توسط پزشک تایید شود مادر می تواند از آنها استفاده کند و به شـیر  

  .دهی ادامه دهد 
داروهایی که مصرف آنها در دوران شیردهی قدغن و ممکن اسـت باعـث ایجـاد ضـرر و زیـان در      

داشته جاوز نمی کند و چنانچه مادري نیاز به مصرف آنها شیرخوار شود بسیار اندك و از چند قلم ت
و این داروها منحصر به فرد و بدون جایگزین بوده و مصرف آنها اجتناب ناپذیر باشد ، بایـد مـادر   
در طول مصرف این مواد مرتباً شیر خود را دوشیده و دور بریزد تا ترشح شیر ادامه یابـد و پـس از   

  :اسامی اینگونه داروها به قرار زیر است . ادامه دهد قطع دارو بتواند به شیردهی 
-)PCP(فـن سـیکلیدین  -فنین دیـون -بروموکریپتین-مواد رادیواکتیو –داروهاي ضد سرطان 

  گوتامینار
-تاموکسی فن و همچنین مواد مخدر تزریقی نظیـر کوکـائین  )با دوز مصرفی در درمان میگرن(

  هروئین
یی نیز وجود دارند که عده اي مصـرف آنهـا را در شـیردهی    بدیهی است تعداد دیگري از مواد دارو

لکن اکثراً موادي هستند که مورد مصرف آنها بسیار کم و جـایگزین هـاي مناسـبی     مجاز نمی دانند
دوران بـارداري   ضمناً بطور کلی در دوران شیردهی نیز مانند. دارند که می توان از آنها استفاده کرد 

  .ویز پزشک خودداري شودبدون تج باید از مصرف دارو
در مادرانی که سیگار می کشند و یا مقادیر زیادي چاي پر رنگ ، قهوه و یا نوشابه هاي رنگـی مـی   

  .نوشند ورود این مواد به شیر می تواند موجب بیقراري شیرخوار گردد
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  :سایر عوامل موثر در حفظ و تداوم شیردهی عبارتند از 
  .هم اتاقی مادر و نوزاد-الف
  .دن پستان در روزهاي اولمکی-ب
  .ترخیص نوزاد و مادر از زایشگاه با یکدیگر-ج
موارد نارس بودن یا بیماري نوزاد که مادر مرخص می شود و نـوزاد در بیمارسـتان نگهـداري     در و

می شود ، براي حفظ و تداوم شیردهی باید امکاناتی فراهم کرد تا مادر عالوه بر شیر دادن به نـوزاد  
  .ن ، در قسمتی از مراقبتهاي کودکش نیز مشارکت کنددر بیمارستا

گریه هاي دوره اي نوزادان یا شیرخواران و تمایل آنان به شیر خوردن مکرر بدلیل کم بودن  :توجه 
شیر مادر نیست و موردي براي نگرانی وجود ندارد باید در نظر داشت کودکانی که به انـدازه کـافی   

  .ی دارندوزن می گیرند مادرانشان شیر کاف
گریه و بیقراري شیر خوار ممکن است دالیل زیادي داشـته باشـد و مـادر نبایـد آن را      -  

ناشی از گرسنگی دائمی و کم بودن شیر خود فرض کند ، چـرا کـه ایـن امـر موجـب اضـطراب و       
  . نگرانی مادر شده و بطور ثانوي ممکن است مانع جاري شدن شیر او شود 

  
  :بیماري مادر به شرح زیر است  موارد منع شیردهی در زمان

در مورد بیماریهاي مزمن و صعب العـالج نظیـر بیماریهـاي کلیـوي ، قلبـی ،       •
با تشخیص و تایید پزشک معالج فقط در صورتی که منجـر بـه از   ... کبدي و 

  . کار افتادگی مادر گردند 
 .انواع سرطانها در صورتی که مادر از داروهاي ضد سرطان استفاده کند  •

بـا توجـه بـه    ) C  )B  non   A,   nonتیت فقط در صـورت هپاتیـت  هپا •
 . آزمایش بیمار منع شیردهی دارد 

در بیماریهاي اعصاب و روان فقط در صورت جنون و از کـار افتـادگی مـادر     •
همچنین در صورت ابتالء مـادر بـه صـرع و مصـرف     . ست اشیردهی ممنوع 

 .داروهاي ضد صرع منعی براي شیردهی وجود ندارد

 .دیابت منعی براي شیردهی ندارد •

 . کم خونی مادر، دلیلی براي منع شیردهی نمی باشد  •

در سوختگی ، فقط در مواردیکه منجر به معلولیت گردد و مـادر نتوانـد شـیر     •
 .دهد ، شیر جایگزین به کودك داده شود 

 . مانع از شیردهی نمی شود مادرعمل جراحی در  •
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 . ماهگی بالمانع است  5ا در حاملگی مجدد مادر ، شیردهی ت •

درمان به مـدت دو هفتـه بـا سـه دارو بـه       زا در مورد مادران مبتال به سل پس •
شرط آنکه از ادامه درمان مطمئن باشیم می توان کودك را براي شیر دهـی بـه   

  .آنان سپرد
  باورهاي شایع غلط در مورد تغذیه با شیر مادر

  
موانع و مشکالتی که بر سر راه انجام آموزشها و مراقبتهاي بهداشـتی وجـود دارد،وجـود    بزرگترین 

  .باورها و اعتقادات نادرست در بین مردم است 
از آنجایی که این باورهاي ناشی از ناآگاهی آنهاست و در واقع بصورت عقاید و سـنتها ، سـینه بـه    

اهی کامـل از ایـن باورهـا ، ضـمن حمایـت و      سینه از گذشته به امروز رسیده است ، بایستی با آگـ 
  . تشویق رواج باورهاي درست ، باورهاي نادرست را اصالح کرد 

  باورهاي درست  باورهاي نادرست
  می گویند

  
  
  

  می گویند
  
  
  

  می گویند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  می گویند

قبل از هر بار شیر دادن ، باید پسـتانها را   -1
  .با آب و صابون شست

  
  
مواد غذایی بـه مقـدار   خوردن مایعات و -2

  . زیاد ، میزان شیر را افزایش می دهد 
  
  
  .شیر رقیق و آبکی است -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آغوز باعث زردي نوزاد می شـود ، اگـر    -4

  .نوزاد زرد شد باید شیر مادر را قطع کرد

  اما
  
  
  
  اما
  
  
  
  اما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اما
  

استحمام روزانه و یا شستشوي پستان براي یک بار  -1
روز با آب تنها کافی است و به هیچ وجه نبایـد از  در 

صابون استفاده شود ، زیرا باعث خشکی نوك پسـتان  
  می شود و احتمال ایجاد شقاق را زیاد می کند

آشامیدن مایعات و مـواد غـذایی ، بـیش از مقـدار     -2
مورد نیاز به تنهایی شیر مادر را افـزایش نمـی دهـد ،    

مکیدن مکـرر پسـتان   بلکه عامل مهم در افزایش شیر ،
  . توسط شیرخوار است 

در طول هر وعده شیر دادن،ترکیب شیر مادر تغییر  -3
می کند، بطوري که در شـروع مکیـدن شیرخوار،شـیر    
بصورت رقیق و آبکی و با میزان چربی کم خارج مـی  

شیر غلیظ تر شده و میـزان   شود ولی با ادامه مکیدن ،
شـیر باعـث   چربی آن بیشتر می شود همین قسمت از 

بنـابراین بـراي آنکـه    . سیر شدن شیرخوار مـی شـود   
شیرخوار بتواند هر دو بخش شیر را دریافـت کنـد تـا    
تشنگی و گرسنگی او رفع شود ، بایـد مـادران اجـازه    
بدهند تا هر قدر که شیرخوار مایل اسـت بـه مکیـدن    

  .ادامه دهد و خود او پستان را رها کند
ی بـراي نـوزاد ، بـه    از آنجایی که هیچ مـاده غـذای   -4

اندازه شیر مادر مقوي و با ارزش نیسـت و ایـن مـاده    
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، باید آغوز دحیاتی هیچگونه تاثیر بدي روي نوزاد ندار
و شـیر مـادر بـه نـوزاد داده شـود و بـر حسـب نـوع         

  . زردي،اقدامات الزم انجام شود 

  
  باورهاي درست  باورهاي نادرست

  می گویند
  
  

  می گویند
  
  
  
  
  

  می گویند
  
  
  
  
  
  

  می گویند
  

تــرنجبین و شــیر خشــک بــراي درمــان  -5
  .زردي نوزاد موثر است

  
مادري که سـزارین شـده اسـت ، نمـی      -6

  .تواند به فرزند خود شیر دهد 
  
  
  
  
مادري که آنتی بیوتیک می خـورد نبایـد    -7

  .به فرزندش شیر بدهد 
  
  
  
  
  
  :شیرش کافی نیست  -8

 بعضی مادران تصور می کنند شیر کافی براي
تغذیه فرزند خود ندارند ، نگرانـی آنهـا بـه    

  : مشاهده مواد زیر است علت 
  زیاد گریه کردن و بی قراري شیرخوار: الف

  
  
  
  
  
  

  اما
  
  
  اما
  
  
  
  
  
  اما
  
  
  
  
  
  
  اما

ــک،کره و  -5 ــراي ... دادن آب قند،ترنجبین،شیرخش ب
نه تنها مفید نیست ، بلکه وضعیت زردي درمان زردي 

  . شیرخوار را نیز بدتر می کند 
عمل سزارین مانع شـیر دادن نیسـت و تـاثیري در     -6

ترشح شیر ندارد،تنها نکته مهم آن اسـت کـه مـادر در    
روزهاي اول پس از سزارین براي شـیر دادن نیـاز بـه    
کمک بیشتري دارد و باید در وضعیتی که راحتتر است 

فاصله پس از بهوش القرار گیرد و ب) الً خوابیدهمعمو(
  .آمدن ، شیر دادن به نوزادش را آغاز کند 

مقدار آنتی بیوتیک مصرفی مادر کـه وارد شـیر او    -7
مــی شود،بســیار نــاچیز اســت و هــیچ ضــرري بــراي 

در ضمن باید توجه داشت که قطع . شیرخوار او ندارد 
ــاکتر از عــوارض ورود م قــدار شــیردهی بســیار خطرن

البتـه مصـرف   . جزیی آنتی بیوتیکها به شیر مادر است 
برخی از داروها توسط مادر ، منـع شـیردهی دارد کـه    

  .باید به این نکته نیز توجه کنید
برخی از شـیرخواران ممکـن اسـت در سـاعات     : الف

اکثـر مـردم   . مشخصی در طول روز بـی قـرار باشـند    
گی تصور می کنند بی قراري شیرخوار به علت گرسـن 

است در صورتی که عالوه بر گرسنگی دالیل دیگـري  
نیز مانند نیاز بیشتر شیرخوار به آرامش ،نوازش،محبت 
و در آغوش گرفتن،خیس بودن کهنه ، احساس سـرما  

موجب گریه و بی قراري شـیرخوار مـی   ... یا گرما و 
بعالوه بعضی از شیرخواران در طول چند ماه اول .شود

ریه مـی کننـد کـه آن را    زندگی هنگام عصر و شب گ
می گویند؛ ایـن حالـت ارتبـاطی بـا     ›› گریه قولنجی‹‹

  . کمبود شیر مادر ندارد
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ــدن   :ب ــر نش ــوب ت ــتانها و مرط ــی پس نرم
  )نشت نکردن شیر(لباسهاي زیر

در حدود شش هفتـه پـس از زایمـان و یـا حتـی      : ب
زودتر،با کاهش میزان هورمونهـا ، پسـتانها نرمتـر مـی     

نشت کردن شیر . شود و این حالت کامالً طبیعی است 
ن شـیر مـادر نیسـت و    از پستانها نیز دلیل ناکافی بـود 

خروج خود بخود شیر از پستان فقـط در طـول چنـد    
  .هفته اول پس از زایمان دیده می شود 

  باورهاي درست  باورهاي نادرست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  می گویند
  
  
  

با دوشیدن پستانها،مقدار کمی شیر خارج : ج
  .می شود

  
  
  
  خوردن و مکیدن انگشت زود به زود شیر: د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نوزاد نارس و کم وزن قـادر بـه مکیـدن     -9

پستان نیست ، بنابراین باید به او شیر خشک 
  . داده شود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اما
  
  
  
  
  
  
  

برخی از مادران با وجود داشتن شیر کافی و تـامین  :ج
نیاز فرزندشان ، ممکن است هنگـام دوشـیدن،بیش از   

ولی با مکیدن شـیرخوار   چند قطره شیر مشاهده نکنند
ی یابد و جاي هیچگونه نگرانـی  م،شیر کافی جریان ن

  .نیست
. یکی از مزایاي شیر مادر ، زود هضم شدن آن است: د

. پس شیر مادرخوران زود به زود گرسـنه مـی شـوند    
بعالوه در روند رشد شـیرخواران،دوره هـایی از رشـد    

 3هفتگـی و  6هفتگـی ،  2که حدود سریع وجود دارد 
در این دوره ها الزم است تغذیه مکرراً . ماهگی است 

ین خود موجب افزایش و با شیر مادر صورت گیرد و ا
بطور کلی در شرایط زیر می تواند . شیر مادر می شود 

  :به مادر اطمینان کامل دهید که شیر او کافی است
افزایش وزن مناسب در توزین منظم بـر اسـاس    -1*

  منحنی رشد
بار دفع ادرار و خیس کردن کامل کهنه در  8تا  6 -2*

  ساعت 24
ــیاري و ســالمت   -3* ــادابی پوست،هوش ــاهري ش ظ

  شیرخوار
شیر مادر نوزاد نارس ، بویژه آغـوز آن بـه خـاطر     -9

داشتن ترکیب مناسب با موقعیت چنین نوزادي بسـیار  
 اگر نوزاد قادر به مکیدن پستان مادر نباشد،. مفید است

باید شیر مادر را با قطره چکان ،قاشق چایخوري و یـا  
 به نوزاد داد) در صورت لزوم(حتی از طریق لوله معده

و از استفاده شیر خشک و یا سایر شـیرها خـودداري   
مادر باعث خواهـد شـد   تغذیه این نوزادن با شیر . کرد

که از بسیاري از بیماریهاي عفونی و مرگ و میـر آنهـا   
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  می گویند
  
  
  
  
  
  

  می گویند
  
  

  
در تابستان و در هواي گرم،نوزادان نیاز  -10

  .به آب و آب قند بیشتري دارند
  
  
  
  
  

ــورت   -11 ــیردهی ، در صــ در دوران شــ
  .هی را قطع کردحاملگی مجدد باید شیرد

  

  
  اما
  
  
  
  
  
  
  اما
  
  

  .پیشگیري شود
به علت وجود آب کافی در شیر مادر بخصـوص   -10

در ابتداي شیر در هر وعده شیردهی،تشنگی شـیرخوار  
هاي او تحریک مـی شـود و نیـازي بـه     بر طرف و اشت

ماهگی ، حتـی در مکانهـاي    6دادن آب یا آب قند تا 
به عـوض دادن آب ، مـی   . بسیار گرم و خشک نیست

توان وعده هاي شـیردهی را افـزایش داد تـا تشـنگی     
  .نوزاد برطرف شود 

در زمان حاملگی،قطع شیردهی فقط در ماههـاي   -11
زایمـان زودرس  آخر بـارداري بـدلیل احتمـال ایجـاد     

الزامی است و تا حدود ماه پنجم و ششم هیچ ضرري 
در ضمن کیفیت شیر مادر در زمـان  . براي جنین ندارد

حاملگی همچنان خوب است ولـی مقـدار آن ممکـن    
  .است کمی کاهش یابد
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  تمرین در کالس درس
 

ر آغوش گرفتن کودك را هنگام شیردهی روش هاي د -1
 .با استفاده از ماکت کودك تمرین کنید

 .درباره علل ناکافی بودن شیر در کالس بحث کنید -2

درباره روشهاي صحیح دوشیدن شیر در کالس درس با  -3
 .دانش آموزان و با کمک مربی خود بحث نمایید

در مورد باورهاي غلط تغذیه با شیر مادر به صورت  -4
 .ر کالس نقش بازي کنیدمشاوره د

  تمرین در خارج از کالس
  

 بازتاب ترشح و جاري شدن شیر در پستانها را -1

  .بیان کنید
  .م برده و توضیح دهیدمزایاي تغذیه با شیر مادر ، مربوط به مادر را نا -2
  .مزایاي تغذیه با شیر مادر ، مربوط به کودك را نام برده و توضیح دهید -3
مشکالت شایع شیردهی مربوط به پستان را که باعـث اخـتالل در امـر     -4

  .شیردهی می شوند،بیان کنید و توضیح دهید
موارد منع شیردهی در ارتبـاط بـا بیمـاري و مصـرف دارو در مـادر را       -5
  .وضیح دهیدت
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 فصل دوم
  

  

  تغذیــه تکمیلــی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
 .سن شروع تغذیه کمکی را بیان کنید -1

 .یدخطرات زود شروع کردن و دیر شروع کردن غذاي کمکی را شرح ده -2

 .اصول کلی تغذیه تکمیلی را بیان کنید -3

 .نحوه شروع و ادامه غذاي کمکی را طبق جدول تغذیه تکمیلی شرح دهید -4

 .کلیات اساسی در مورد تهیه غذاي سالم براي کودکان را توضیح دهید -5

 .طرز تهیه و طبخ غذاي کمکی را توضیح دهید -6

 .ا نام ببریدمواد غذایی که نبایستی تا یکسالگی به کودك داده شود ر -7

 .زمان و نحوه استفاده از قطره هاي مولتی ویتامین و آهن را شرح دهید -8

  .نکات مهم در تغذیه دوران بیماري کودك را بیان کنید -9
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  :مقدمه
چگونه ماده یر مادر ، نیازي به استفاده از هیماه اول زندگی خود به جز ش 6شیرخوار در     

ماهگی به بعد شیر مادر به تنهایی  6از سن . ندارد)حتی در مناطق گرمسیر(غذایی از جمله آب 
سوء تغذیه ، کافی نمی باشد و در نتیجه اگر به شیرخوار به موقع غذاي کمکی داده نشود ، دچار 

  سالهاي بعدي عمر قابل جبران کوتاهی قد و عواقب ذهنی نامطلوبی می شود که در
افزابش ه عفونت، یه نا مناسب موجب کاهش مقاومت نسبت ببعالوه در این دوان تغذ.باشدنمی 

در پی  ي و افزایش دفعات ابتال به بیماري هاي عفونی می گردد و عفونت هاي پیطول مدت بیمار
  .را در آنان تشدید می کندتغذیه  و سوء

ماهگی  12این است که هم زمان با شروع غذاي کمکی و تا پایان   نکته کلیدي در تغذیه تکمیلی 
غذاي اصلی شیرخوار هنوز شیر مادر است ، لذا تغذیه با شیر مادر بطور مکرر و حتی به مقدار 

ز و قبل از هر وعده غذاي کمکی باید بیشتر و بر حسب تقاضا و تمایل شیرخوار در تمام شبانه رو
  . مورد توجه قرار گیرد 
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  سن شروع تغذیه کمکی
  

  .ماهگی است 6بهترین زمان براي شروع غذاي کمکی پایان 
  

  خطرات زود و دیر شروع کردن غذاي کمکی
  

  :خطرات زود شروع کردن غذاي کمکی
عدم تکامل دستگاه گوارش و یا عدم به دلیل (احتمال ابتالي شیرخوار به اسهال  -

  ).رعایت بهداشت در تهیه و نگهداري غذاي کمکی
چون با دادن غذاي کمکی که در مقایسه با (ابتالي به سوء تغذیه و عدم رشد کافی  -

محروم می  مادرشیر مادر از انرژي کمتري برخوردار است کودك از یک وعده شیر
 .)سوء تغذیه افزایش می یابدشود و امکان ابتالي او به تاخیر رشد و 

کاهش زمان مکیدن پستان مادر توسط کودك و در نتیجه کاهش تولید و ترشح  -
 .شیر

 احتمال بروز حساسیت در کودك -

  
  :خطرات دیر شروع کردن غذاي کمکی

زیرا معموالً شیر مادر به تنهایی قادر به تامین نیازهاي (کندي یا توقف رشد کودك  -
  ).ماهگی به بعد نیست 6 تغذیه اي کودك از پایان

در صورت تاخیر در شروع غذاي کمکی، (مشکل پذیرش غذا توسط کودك  -
ماهگی به بعد تمایل خود را به خوردن غذاهاي دیگر و  9شیرخوار معموالً از 

 ).امتحان کردن مزه و طعم هاي جدید از دست می دهد 

الگی کودك غذاي درنتیجه تا پایان یک س(به تعویق افتادن عمل جویدن در کودك  -
دیگري جز شیر مادر یا مایعات نمی خورد و این مساله باعث سوء تغذیه کودك 

 .)خواهد شد 
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  اصول کافی تغذیه تکمیلی
  

  .حتماً از موادي استفاده شود که بعدها در سفره خانواده وجود دارد -1
بـه شـیر خـوار    همیشه غذاي کمکی را باید بعد از اتمام کامل هر نوبت تغذیه با شیر مـادر   -2

 .داد

 .باید از یک نوع غذاي ساده شروع کرد و بتدریج غذاهاي مخلوط را به شیرخوار داد -3

باید هر ماده غذایی را از مقدار کم شروع کرد و بتدریج بر مقـدار آن در هـر وعـده اضـافه      -4
 .کرد

زیـرا ایـن امـر بـراي     . بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف چنـد روز فاصـله الزم اسـت     -5
یص ناسازگاري غذایی و عادت کردن دستگاه گوارش کودك به غذاي جدید ضروري تشخ

 . است 

غذاي کمکی در شروع باید کمی غلیظتر از شیر مادر باشد و بتدریج بر غلظـت آن افـزوده    -6
 12تـا   9از . ماهگی غذاها باید نیمه جامد،به صـورت پـوره و نـرم باشـد      9تا  6از . شود 

در سال دوم و با تکمیـل  . ن قطعات کوچک مواد غذایی است ماهگی کودك قادر به جوید
 .دندانها تقریباً قادر به جویدن کلیه غذاهاي موجود در سفره خانواده است 

دادن آب جوشیده خنک به دفعات و حجم مورد عالقه بـه  همزمان با شروع تغذیه تکمیلی، -7
 .شیرخوار ضروري است

ر گونه چاشنی و ادویه بـه غـذاهاي کمکـی    قبل از یک سالگی از افزودن شکر ، نمک و ه -8
 .پرهیز شود

سعی شود از غذاهاي مورد عالقه شیرخوار در تغذیه تکمیلی او استفاده شود و مقدار آن با  -9
 .توجه به اشتهاي کودك افزایش یابد

نرم باشد ، هضم آن آسان و داراي انرژي زیاد و حجم کم : مناسبترین غذاي کمکی غذایی است که 
عـدم  . تازه و ارزان و مناسب عادات غذایی خانواده باشد . ه روش بهداشتی تهیه شده باشد باشد ، ب

شروع به موقع تغذیه تکمیلی در کودکان غالباً باعث تاخیر رشد در شـش ماهـه دوم عمـر و سـوء     
  .تغذیه شدید در سال دوم عمر می گردد

  
  :نحوه شروع و ادامه غذاي کمکی

یه تکمیلی از ماه ششم تولد می باشد ، در قسمت ذیـل نـوع و   با توجه به اینکه شروع تغذ  
  . چگونگی شروع غذاي کمکی از هفته اول ماه ششم به بعد بطور جداگانه توضیح داده شده است 
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  :تولد تا ماه ششم
ماه اول زندگی براي رشـد و تکامـل کـودك از اهمیـت      6تغذیه انحصاري با شیر مادر در   

ر مدت تغذیه انحصاري بـا شـیر مـادر ، کـودك نیـازي بـه اسـتفاده از        د. ویژه اي برخوردار است 
البته در شرایط بیماري مثل اسهال و سرماخوردگی مصرف . هیچگونه ماده غذایی و حتی آب ندارد 

تولـد تـا    15از روز  A+Dهمچنین مولتی ویتـامین و یـا ویتـامین    . اشکالی ندارد ORSدارو و یا 
تغذیه با شیر مادر نیازهاي غذایی ، جسـمی، روانـی   . ه داده می شود قطر 12ماهگی روزانه 24پایان 

دفعات شیردهی بر حسب میل و تقاضاي کودك خواهـد  و عاطفی کودك را تامین می کند و تعداد 
  . بود 

  :ماه هفتم 
ماهگی نیازهاي غذایی شیرخوار به تنهایی با شیر برآورده نمی شود و الزم اسـت   6بعد از   

  . مادر ، تغذیه کودك با غذاهاي نیمه جامد نیز شروع شود عالوه بر شیر 
عالوه بر تامین انرژي ، تغذیه تکمیلی دوران بسیار حساس براي ایجاد عادت صحیح غذایی و آماده 

بهتـرین سـن شـروع    . خانواده بعد از یک سـالگی اسـت    هکردن کودك براي استفاده از غذاي سفر
دگی است ولی با توجه به منحنی رشد شیرخوار ممکن است غذاي کمکی بعد از پایان ماه ششم زن

  .ماهگی نیاز به غذاي کمکی داشته باشند 6تا  4برخی از کودکان در فاصله 
ماهگی به دلیل آماده نبودن دسـتگاه گـوارش شـیرخوار     4اصوالً شروع غذاهاي کمکی قبل از پایان 

تهیه غذا در شرایط غیر بهداشتی ، امکـان  . براي پذیرش غذاهایی غیر از شیر ، اقدام نادرستی است 
از . ابتال به عفونت ها از جمله اسهال را افزایش می دهد و باعث توقف رشد شـیرخوار مـی شـود    

طرف دیگر ، شروع زودرس تغذیه تکمیلی سبب کمتر مکیدن پسـتان مـادر شـده و باعـث کـاهش      
  . تولید شیر مادر می شود 

سـپس بـه او غـذاي کمکـی داد در     . کودك شیر مادر بخورد ید ه تا یک سالگی،اول باتوجه کنید ک
  .حقیقت شیر مادر در سال اول زندگی غذاي اصلی اوست

 15بـراي اینکـار   . قطره آهن به کودك بدهـد  15با شروع غذاي کمکی، به مادر توصیه کنید روزانه 
دنـدانهاي   بـراي اینکـه  . چکی چکانیده و در عقب دهان کـودك مـی ریـزیم   در قاشق کو قطره آهن

کودك سیاه نشود، توصیه می شود بالفاصله مقداري آب و یا آب میوه با توجه به سـن کـودك داده   
بالفاصله بعد از دادن قطره نباید شیر مادر داد ،چون آهن موجـود در قطـره کمتـر جـذب مـی      .شود
ه آب میوه ن باضافه کردن قطره آه.بهتر است قطره آهن بین دو وعده شیر به کودك داده شود .شود

طعم آب میوه شده و عالقه کودك را بـه آب میـوه کـم     رکودك توصیه نمی شود ، چون باعث تغیی
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بعالوه یادآوري کنید که با خوردن قطره آهن ، مدفوع کودك به طور طبیعی تیره می شـود  . می کند 
  .، جاي نگرانی نیست

بنابراین کودکی کـه بـا وزن   . ت کودك هنگامی که متولد می شود داراي مقدار کافی ذخایر آهن اس
ماهگی غذا را شروع نکرده ، نیازي  6گرم متولد شده است ، در صورتی که تا پایان  2500بیشتر از 

غـذاي  ) مـاهگی  4بعـد از  (ماهگی و یا هـر زمـان    4ولی اگر در پایان . به مصرف قطره آهن ندارد 
مورد کودکـانی کـه بـا وزن کمتـر از      کمکی را شروع کرد باید قطره آهن هم مصرف کند و البته در

شروع قطره آهن زمانی است که وزن کودك دو برابر وزن هنگام تولد  گرم متولد می شوند ، 2500
  . او شده باشد 

  
  :مناسبترین غذاها براي تغذیه تکمیلی ، غذاهایی هستند که 

  .نرم و سهل الهضم باشد •
 . مواد اولیه آن در دسترس خانواده باشد  •

 .عادات غذایی خانواده باشد  ارزان و مناسب قیمت آن •

مقوي و مغذي باشد یعنی انرژي ،پروتئین ، امالح و ویتـامین هـاي ضـروري و مـورد      •
 .نیاز کودك را تامین کند

. چون هضم آن آسان است . غالت مانند برنج بهترین مواد غذایی براي شروع تغذیه تکمیلی است 
قاشـق مربـاخوري    3تا  1می توان از یکبار در روز به اندازه  فرنی یکی از بهترین غذاهایی است که

در صـورت تمایـل مـی تـوان     . شروع کرد و بتدریج بر مقدار آن ، متناسب با اشتهاي کودك افـزود 
همانطور که در تصویر دیـده مـی   . هم به آن اضافه کرد ) بدون پوست (مقدار کمی بادام پودر شده 

از مقدار  این غذاها نیز باید. ر برنج و حریره بادام نیز به کودك دادشود می توان عالوه بر فرنی ، شی
تغذیه شـیر خـوار بـا    . کم و یکبار در روز شروع شود و بتدریج بر اساس میل شیرخوار بیشتر شود 

بسته به عالقه کودك بـه ایـن نـوع    . فرنی ، شیر برنج و حریره بادام را می توان تا دو هفته ادامه داد
  .ان حتی تا یک سالگی و یا بیشتر از این غذاها به عنوان یک وعده کمکی به کودك دادغذاها می تو

سیب زمینی ، هویچ ، جعفري : سپس مصرف انواع سبزیجات در تغذیه کودك شروع می شود مثل 
سبزیجات سـوپ  در این ماه عالوه بر فرنی می توان با مخلوط ... ، گشنیز ، کدو سبز ، لوبیا سبز و 

  .تهیه کرد
بـراي شـیرخوار اسـت ،    همچنین سوپی که مواد غذایی آن به خوبی نرم شده باشد، غذاي مناسـبی  

می توان مقدار کمی گوشت . بهتر است سبزیجات را تک تک و به مرور به غذاي کودك اضافه کرد
چـرخ کـرده   گوشت را باید به قطعات کوچک تقسیم کرد و یا گوشت . به سوپ کودك اضافه کرد
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براي اینکه کودك بتواند سوپ را بخورد باید آن را بعد از پخـت،  . د و سپس کامالً پختاستفاده کر
  . اضافه کردن مقداري کره یا روغن نیز توصیه می شود . له کرد و بعد به کودك داد

  
  :ماه هشتم

پـوره را مـی تـوان بـا سـیب      . در این ماه عالوه بر فرنی و سوپ،پوره نیز می تـوان بـه کـودك داد   
بـا  .تهیه کـرد  و همراه با کمی شیر و روغن یا کرههویج، نخود سبز بصورت پخته شده و نرم زمینی،

دین افزایش سن و پذیرش شیرخوار ، سوپ و غذاهاي نرم باید تبدیل به غذاهاي سفت تر شوند، ب
 اروجویـدن در شـیرخ   فت تر و کمی قابل جویدن ، عمـل تکامـل  ترتیب با اضافه کردن غذاهاي س

اگر تدریجاً مواد غذایی اضافه نشود و شیرخوار به عمل جویـدن تشـویق نگـردد و    .دتقویت می شو
ویدن غذاهاي سـفت  ده استفاده کنند، بعداً کودك در جبراي مدت ها غذاهاي آبکی و صاف یا له ش

  .دچار مشکل خواهد شد
در ایـن سـن   عـدس و مـاش نیـز    : حبوباتی که سهل الهضم هستند مانند شروع استفاده از •

ماهگی نشان داده شده است طـی مـاه    7دي که در تصویر سوپ عالوه بر موا.ر استمقدو
ظور پیشنهاد می شـود از  بدین من.حبوبات را نیز می توان به سوپ کودك اضافه کردهشتم 

ات بو داده آرد تهیه کرده و یا از حبوبات خیس شده و پوست کنـده کـه کـامالً    انواع حیوب
  .استفاده شود) یا جوانه آنها(دس و ماش پخته و نرم شده باشد، مانند ع

در این ماه می توان به غذاي شیر خوار ماست نیز اضافه نمود همچنین انواع نان را نیز می  •
. در این سن می توان زرده تخم مرغ را براي کودك شروع کـرد .به دست شیرخوار دادتوان 

یخوري آب یا شیر له کـرده  ابتدا به انداره یک نخود از زرده پخته شده را در یک قاشق چا
شیرخوار داد و مقدار آن را بتدریج افزایش داد تا ظرف یک هفته به یـک زرده کامـل    به و

آنگاه می توان یک روز در میان یک زرده کامل یا نصف زرده تخم مـرغ را  .تخم مرغ برسد
 .توصیه نمی شود مصرف سفیده تخم مرغ تا یک سالگی.به شیرخوار داد

قاشق مربـا خـوري در    3آب میوه را باید از . استویتامین و امالح معدنی آب میوه حاوي  •
آب  روز فقط از یـک نـوع    5-7بد به مدت یا .روز شروع کرد و تدریجاً به مقدار آن افزود

 .میوه استفاده شود تا اگر ناسازگاري وجود داشت شناخته شود

توصیه کنیـد  . اي کمکی داده شود در این ماه نیز باید در هر وعده ابتدا شیر مادر و سپس غذ
  . وعده غذاي کمکی داده شود  4روزانه عالوه بر شیر مادر 

  
  



٩٤ 
 

       :ماه نهم و دهم 
شیرخواران در این ماه ها عالوه بر غذاهایی که ذکـر شـد مـی تواننـد انـواع کتـه نـرم را بـه          •

  . صورت کته ساده و یا مخلوط با سبزي ها،حبوبات و گوشت هاي نرم مصرف کنند 
 . دادن بیسکویت ساده به کودك به تکامل عمل جویدن کودك کمک می کند  •

انواع میوه ها را مـی  . مصرف انواع مختلف حبوبات و همچنین جوانه گندم توصیه می شود  •
بهترین میوه ها سیب، گالبی و مـوز اسـت کـه    . توان به صورت نرم و له شده به کودك داد 

همچنین چنانچه در منطقـه شـما خرمـا وجـود     . ك داد می توان به صورت رنده شده به کود
یادآوري کنیـد حتمـاً ابتـدا هسـته آن در آورده     . دارد این ماده غذایی پرانرژي را توصیه کنید 

 . شود 

در این سنین نیز باید در هر وعده ابتدا شیر مادر و سـپس غـذاي کمکـی داده شـود روزانـه       •
یـادآور مـی شـود وجـود     . ذاي کمکی نیـاز دارد  وعده غ 5تا  4عالوه بر شیر مادر کودك به 

تصویر کته و سایر مواد در این ماه به منزله این نیست که کودك فقط باید از ایـن نـوع مـواد    
غذایی مصرف کند بلکه عالوه بر انواع غذاهایی که تا کنون مصرف کرده ایـن مـواد نیـز بـه     

 . برنامه غذایی کودك اضافه می شود 

  
    :ت و چهارم ماه یازدهم تا بیس

ممکـن  . ماهگی کودك می تواند تدریجاً از غـذاهاي سـفره خـانواده بخـورد      11از اواخر  •
مثالً می توان با ماست غذاي کودك را مخلوط کرد . است اوایل نیاز به نرم کردن پلو باشد 

. هتر مـی خورنـد   معموالً کودکان گوشت هاي چرخ کرده را ب. که خوردن آن راحت باشد 
نیز توصیه می شود البته باید مراقب بود که تیغ هاي آن کامالً گرفته  صرف ماهیهمچنین م

  . شود 
 .بعد از یک سالگی می توان تخم مرغ کامل نیز به کودك داد •

در صورتی که کودك محروم از شیر مادر است می توان شیر جوشیده و یـا پاسـتوریزه بـه     •
پنیر هم منبع . پاستوریزه ارجح تر است  دادن شیر پاستوریزه نسبت به شیر غیر. کودك داد 

 .خوب پروتئین و کلسیم است و بهتر است پنیر پاستوریزه به کودك داده شود 

بستنی نیز یکی از انواع میان وعده هاي خوب براي کودك است ولـی حتمـاً بایـد بسـتنی      •
میوه هاي . بعد از یک سالگی به کودك می توان انواع میوه را داد . پاستوریزه مصرف شود 

مانند گیالس،آلبالو،مرکبات و سبزیجاتی مانند اسفناج و گوجه فرنگی را کـه در سـال اول   
 . توصیه نمی شد از این به بعد کم کم به کودك داده شود 
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بعد از یک سالگی در هر وعده ابتدا غذاي کمکی و سپس شیر مادر داده می شود و کودك  •
ماهگی دادن شـیر مـادر    24رد و همچنان تا پایان وعده غذا دا 5بعد از یک سالگی نیاز به 

 .  ی شود متوصیه 
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  کلیات اساسی در مورد تهیه غذاي سالم براي کودکان
  

  :غذا را بطور کامل بپزید
غذاهاي خام ، بویژه گوشت پرندگان ،شیر خام و سبزیجات اغلب به وسیله میکروب هاي   

بـه ایـن منظـور ،    . ، این میکروب ها را می کشد  خوب پخته شدن غذا. بیماري زا آلوده می شوند 
درجـه   70باید همه قسمت هاي غذا تا دماي بخار ، حرارت داده شـود ، یعنـی حـداقل بـه دمـاي      

  .سانتیگراد برسد
  

  :غذاي پخته شده را نگه ندارید
یعنی  –غذا را براي کودکان به صورت تازه تهیه کنید و آن را در اولین فرصت بعد از تهیه   

بهتر است غذاي کودکان به هیچ وجه ذخیره و . به آنها بخورانید –قتی که به اندازه کافی سرد شد و
که امکان نداشت ، غذا بایستی فقط براي یـک وعـده بعـدي در سـرما     در صورتی . نگهداري نشود 

درجـه سـانتیگراد    60در دمـاي نزدیـک یـا بیشـتر از     (یـا گرمـا  ) درجه سانتیگراد 10در دماي زیر (
هنگام مصرف غذاي نگهداري شده ، باید مجدداً آن را به طور کامـل گـرم کـرد ،    . نگهداري شود )

  . درجه سانتیگراد برسد  70یعنی همه قسمت هاي غذا باید به حداقل 
  

  :از تماس بین مواد غذایی خام و غذاهاي پخته بپرهیزید
ایـن آلـودگی مـی توانـد      .غذاي پخته با کمترین تماس با غذاي خام می تواند آلوده شـود    
مثل از طریق دست (یا غیر مستقیم ) مثل وقتی که غذاي خام با غذاي پخته تماس می یابد(مستقیم 

  .باشد) ها،مگس،ظروف یا سطوح کثیف 
همین طور،ظروفی کـه  . بایستی شست )مثل طیور(بنابراین ، دستها را بعد از تماس با عوامل خطرزا 

ه قرار می گیرند باید قبل از استفاده مجدد آنها براي غذاهاي پخته به براي غذاهاي خام مورد استفاد
  . دقت شسته شوند 

افزودن برخی از عناصر و اجزاي جدید به غذاي پخته ممکن است میکروبهاي بیماري زا را به غـذا  
  . در این مورد ، الزم است غذا مجدداً به طور کامل پخته شود . وارد کند 

  
  :را بشویید سبزي ها و میوه ها

میوه ها و سبزي ها ، بویژه اگر به شکل خام مورد تغذیه کودکان قرار گیرنـد ، بایسـتی بـه      
  . دقت با آب سالم شسته شوند 
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در شـرایط کـه ایـن مـواد غـذایی در      . در صورت امکان باید پوست سبزیجات و میوه هـا را کنـد   
بیـاري آنهـا یـا از چـاه مسـتراح بـراي       مثل وقتی که از فاضالب براي آ(معرض آلودگی قرار دارند 

و نمی توان پوست آنها را کند ، باید قبل از تغذیـه کودکـان آنهـا را    ) تخمیر خاك استفاده می شود 
  .کامالً پخت 

  
  :از آب سالم استفاده کنید

آبی کـه  . استفاده از آب سالم ، در تهیه غذاي کودکان و نیز براي نوشیدن بسیار مهم است   
مورد استفاده قرار می گیرد باید جوشانده شود مگر آنکه در غذایی که بعـداً پختـه مـی     در تهیه غذا

به خاطر داشته باشید یخی که از آب ناسالم تهیـه مـی   . استفاده گردد)مثل برنج و سیب زمینی(شود 
  .شود ، ناسالم است 

  
  :دست هاي خود را به دفعات بشویید

ا یا توزیع آن و بعد از هر بار که در تهیه و توزیـع  دستهاي خود را قبل از شروع به تهیه غذ  
بویژه بعد از تعویض کهنه کودك ، پس از استفاده از توالت و همچنین بعـد  (غذا وقفه پیش می آید 
باید به خاطر داشته باشید کـه حیوانـات خـانگی اغلـب داراي     . کامالً بشویید )از تماس با حیوانات

  .به وسیله دستها به غذا منتقل شوندمیکروب هایی هستند که می توانند 
  

  :از تغذیه کودکان با بطري خودداري کنید 
قاشق هـا  . از قاشق و فنجان براي دادن غذاهاي مایع و نوشیدنی ها به کودك استفاده کنید   

،فنجانها و ظروفی که براي تهیه غذا و تغذیه کودکان استفاده می شود ، باید بالفاصله بعد از استفاده 
در صورتی که ناچار بـه اسـتفاده از بطـري و    . این کار به تمیزي آنها کمک می کند . ته شوند ، شس

  . سر شیشه هستید ، باید آنها را بعد از هر بار استفاده به طور کامل شست و جوشاند 
  

  :غذاها را از حشرات ، جوندگان و سایر حیوانات دور نگه دارید
یادي را با خود حمل می کنند در نتیجه منبع آلـوده  حیوانات ، میکروب هاي بیماري زاي ز  

  .کننده غذاها هستند
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  :مواد غذایی فاسد نشدنی را در محل تمیزي نگهداري کنید 
حشره کش ها، مواد ضد عفونی کننده و سایر سموم شیمیایی را در ظروف برچسـب دار و    

ذایی فاسـد نشـدنی از جونـدگان و    براي دور نگه داشتن مواد غ. جدا از مواد غذایی نگهداري کنید 
از ظروفی کـه قـبالً سـموم در آن نگهـداري     . دار نگهداري کنید  بحشرات ، آنها را در ظروف در

  .است براي ذخیره مواد غذایی استفاده نکنیدشده 
  

  :تمام وسایل تهیه غذا را کامالً تمیز نگه دارید
غـذا مـورد اسـتفاده قـرار مـی       براي جلوگیري از آلودگی غذا باید سطوحی که براي تهیـه   

، بالقوه مخازن میکروب ها  هستند و مـی   قطعات غذا و خرده هاي نان. باشد  گیرد،قبالً تمیز شده
زباله ها را بایستی بـه صـورت بهداشـتی نگـه     . توانند حشرات و حیوانات را به سوي خود بکشند 

  .دور ریخت داري کرد ، آنها را در محل در بسته قرار داد و هر چه زودتر 
  
  

  طرز تهیه و طبخ غذاهاي کمکی
  
  

  )کار عملی(طرز تهیه فرنی 
    

  : روش زیر می توان استفاده کرد 2براي تهیه فرنی از 
  

  :روش اول
  

  یک قاشق مربا خوري سر صاف    آرد برنج -1  
  نصف قاشق مرباخوري سر صاف      شکر -2  
  قاشق مرباخوري  5      شیر مادر  

قاشق مرباخوري شیر  5سپس .کامالً پخته شود)به میزان فوق(می آب و شکر با کآرد برنج باید اول 
اگر از شیري به جز شیر مـادر اسـتفاده مـی    .قوام فرنی باید کمی بیشتر از شیرمادر باشد.اضافه گردد

  .شود حتماً باید قبالً جوشانده شود
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  :روش دوم
  یک قاشق مرباخوري سر صاف  آرد برنج -1
  اخوري سر صافنصف قاشق مرب    شکر -2
  )معادل نصف لیوان(سی سی  120  شیر پاستوریزه -3
  

آب چوشیده شـده خنـک   سپس .دقیقه می جوشانند 5در این روش اول شیر گاو را بمدت   
سی سی برسـد سـپس آرد و شـکر را بـه      120شده را به آن اضافه می کنند تا حجم شیر مجدداً به 

رنی باید کمی بیشتر از شیر مادر قوام ف.(تا قوام بیایدرت می دهند شیر اضافه می کنند و مجدداً حرا
  )باشد

  .توضیح اینکه در صورتیکه کودك از شیر خشک استفاده می کند میتوان طبق روش اول عمل کرد
  

  طرز تهیه فرنی آرد برنج و بادام
  : مواد الزم

  )قاشق مربا خوري پودر بادام 1معادل (عدد بادام  3 -1
 شکرقاشق مرباخوري سر صاف  1  -2

 قاشق غذاخوري سر صاف آرد برنج 1 -3

 سی سی 210شیر یک لیوان معادل  -4
 
  :طرز تهیه

  
روي شـعله مـی گـذاریم ، در حالیکـه     ) شیر جوشـیده شـده  (ابتدا شیر را در قابلمه می ریزیم       

آرد برنج، شکر و پودر بادام را به تدریج به آن اضـافه مـی کنـیم، پـس از آنکـه      .مرتب بهم می زنیم
  .د ،حرارت آن را کم کرده و دائماً بهم می زنیم تا فرنی قوام بیایدجوش آم

  
سـاعت درآب   24براي تهیه پودر بادام باید ابتـدا بـادام را بـه مـدت     : توضیح •

خیس کرده تا بتوان پوست آن را به راحتی جدا کرد ، سپس با رنده یا آسیاب 
ل از بـادام پوسـت   سا 1براي کودکان بیش از . برقی پودر آن را تهیه می کنیم 

  . نکنده هم می توان پودر تهیه کرد 
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     : طرز تهیه پوره سیب زمینی
  :مواد الزم

  )گرم 50(عدد کوچک 1    سیب زمینی 
  معادل نصف لیوان      شیر
  دو قاشق مربا خوري      کره 

  .سیب زمینی را بشویید -1
 .سیب زمین را با پوست بپزید -2

 .پس از پختن ، پوست سیب زمینی را بکنید -3

 .ب زمینی را خرد کنید و با قاشق آن را نرم کنیدسی -4

براي کودکان باالتر از یکسال مـی  . (کمی کره یا روغن مایع یا شیر به آن اضافه کنید  -5
 .)توان کمی نمک اضافه کرد

  
  :تهیه پوره هویچ

  :مواد الزم 
  )عدد هویچ کوچک 1(

از ریختن ، هویچ هـا   پس. هویچ را کامالً پوست بکنید و پس از شستن با کمی آب بپزید 
  .و شیر مخلوط کنید و مجدداً گرم کنید) روغن مایع(را خرد و نرم کنید و با کمی کره 

  
  :تهیه کته نرم 

قاشق غذا خوري پـر   4یک تکه کوچک ماهیچه یا سینه مرغ را کامالً با آب بپزید و حدود   
ید این کته نرم را بـا ماسـت یـا    ، از برنجی که قبالً خیس کرده اید ، به آب مرغ یا گوشت اضافه کن

  .هویچ کامالً پخته شده به کودك بدهید
  

  )کار عملی(طرز تهیه جوانه غالت و حبوبات 
 24را بعد از پـاك کـردن و شسـتن ، بـه مـدت      ) عدس و ماش(و حبوبات ) گندم(غالت   

ساعت در آب خیس کرده و سپس آب آن را خالی کرده و به صورت غیـر فشـرده در یـک ظـرف     
ساعت یک بار محتویـات ظـرف را    7-8هر . ته و روي ظرف را با پارچه بپوشانید تا بخار کندریخ

روز می توان از جوانه ها براي تهیه  2خیس کرده تا جوانه زدن شروع شود و بعد از گذشت حدود 
  . جوانه ها را می توان به مدت حدود  یک هفته در یخچال نگهداري کرد . سوپ استفاده کرد 
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  :یه آرد مخلوط غالت و حبوباتطرز ته
قسم حبوبات  1بعالوه ) برنج یا گندم(قسم غالت  4است یعنی  1به  4نسبت این مخلوط   

  .ابتدا غالت و حبوبات را تمیز کرده و بشویید) لوبیا یا نخود(
  . دقیقه تفت دهید  15-20حبوبات را در داخل ماهی تابه و روي شعله مالیم به مدت  -1
 . همین منوال بطور جداگانه تفت دهید غالت را نیز به  -2

سپس حبوبات و غالت را بخوبی آسیاب کنید و سپس آن را با استفاده از الک بسـیار ریـز    -3
 .صاف کنید

 . ماه نگه داري کنید  4آرد حاصل را می توان در ظرف دربسته و در محل خشک به مدت  -4

ن در تهیـه انـواع سـوپ هـا و یـا      این آرد منبع بسیار خوبی از پروتئین و انرژي است و می توا
  . بصورت فرنی با استفاده از شیر یا آب ، به کار برد 

  
  :مواد غذایی که نبایستی تا یکسالگی به کودك داده شود 

  
  :مواد غذایی زیر را نباید براي کودك زیر یک سال استفاده کرد  

  عسل* گوجه فرنگی *اسفناج *سفیده تخم مرغ  •
 )، لیموشیرین ،توت فرنگی ،گیالس،آلبالو مثل پرتقال(بعضی میوه ها  •

 .اضافه کردن نمک و ادویه به غذاي کودك مناسب نیست •

شیرینی ، آب نبات و سایر تنقالت به دلیل کم کردن اشتهاي کودك ، تغذیه او  •
 .را دچار اشکال می کند 

اگر شیرخوار در شروع تغذیه تکمیلی به غذاي خاصی بی میلی نشـان داد ، بـراي   
  . دو هفته آن غذا را به کودك ندهید و سپس دوباره آن را شروع کنید یک یا 

  
  :زمان و نحوه استفاده از قطره هاي مولتی ویتامین و آهن 

  
  قطره مولتی ویتامین : الف

د را براي شیرخوارانی که با شـیر مـادر   + دو هفته پس از تولد باید قطره مولتی ویتامین یا آ  
قدار مصرف این قطره ، بایستی به گونه اي باشـد کـه روزانـه کـودك     م. تغذیه می شوند شروع کرد

  .دریافت کند  Dواحد ویتامین  400و  Aواحد ویتامین  1500
  . سالگی توصیه می شود  1مصرف این قطره تا 
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  :قطره آهن  -ب
ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی ، براي جلوگیري از کـم خـونی    6بعد از پایان   
این قطره را می توان بین دو وعده شیر مادر به دهان . ید هر روز به او قطره آهن داده شود کودك با

چون قطره آهن رنگ دندانها را تغییر می دهد بایـد قطـره را روي زبـان ریخـت و     . کودك ریخت 
و سـپس  . بالفاصله پس از دادن قطره مقداري آب یا آب میوه با توجه بـه سـن کـودك داده شـود     

بالفاصله بعد از دادن قطره نبایستی شـیر مـادر بـه کـودك داده شـود ،      . ي کودك تمیز گردددندانها
بهتر است قطره آهن بین دو وعده شیر به کـودك  . چون آهن موجود در قطره کمتر جذب می شود 

داده شود ، بعالوه یادآوري می گردد که با خوردن قطره آهن مدفوع کودك بطور طبیعـی تیـره مـی    
سـالگی   2قطره در روز است که باید تا  15مقدار مصرف قطره آهن . اي نگرانی نیست شود ولی ج

  . به کودك داده شود 
  

  : توجه 
گرم است ، زمانیکه وزن آنهـا   2500در کودکانی که وزن هنگام تولد آنها زیر  •

  . به دو برابر وزن هنگام تولد رسید ، قطره آهن شروع می شود 
شـروع  ) مـاهگی   6(اي کمکـی زودتـر از موعـد    در کودکانی که به عللی غـذ  •

 . نموده اند ، همزمان با شروع غذاي کمکی ، دادن قطره آهن شروع شود

 . در کودکان نارس ، از بدو تولد و با نظر پزشک ، قطره آهن شروع می شود  •
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  در تغذیه تکمیلی شیرخوار چه اصولی را باید رعایت کرد؟
  

بنابراین مادر باید . ه تکمیلی ، شیر مادر مهمترین غذاي کودك است حتی پس از شروع تغذی •
بـراي  . در هر وعده کودك را ابتدا با شیر خود تغذیه کند و بعد غـذاي کمکـی بـه او بدهـد     

  . جلوگیري از کاهش شیر مادر در این دوره ، مادر باید دفعات شیردهی را بیشتر کند 
باید از مواد غـذایی  . می شود ، باید کامالً تمیز باشد  غذایی که براي تغذیه شیرخوار استفاده •

 . سالم استفاده کرد و بهداشت مواد غذایی را با دقت در مورد آن رعایت کرد 

در غیر این صورت باید . بهتر است غذاي شیرخوار به مقدار کم و براي یک وعده تهیه شود  •
 . یک وعده غذا ، از آن گرم کرد غذا را در یخچال نگهداري کرد و هر بار فقط به اندازه 

براي اینکه کودك بتواند غذاي تکمیلی را هضم کند، باید ابتدا از غذاهاي رقیق شروع نمـوده   •
 . و کم کم آن را غلیظ تر کرد 

چون ممکن است شیرخوار به بعضی از مواد غذایی حساسیت داشته باشد باید ابتـدا از مـواد    •
روز ماده غذایی دیگر را به آن اضافه کرد تا هم کـودك   و بعد از چندغذایی ساده شروع کرد 

با طعم آن آشنا شود و عادت کند و هم اینکه اگر به آن ماده غذایی حساسیت داشته باشـد ،  
 . بتوان موضوع را تشخیص داد و آن غذا را حذف کرد 

و کم کم  شروع کرد) یک قاشق مربا خوري در روز(هر ماده غذایی را ابتدا باید از مقدار کم  •
 . به مقدار آن اضافه نمود 

 . روز فاصله گذاشته شود  5-7بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف الزم است حدود  •

براي دادن غذاي تکمیلی باید از قاشق و فنجان یا استکان استفاده کرد و هـیچ گـاه نبایـد بـا      •
و گـودي کمـی   بهتر است قاشق شیرخوار کوچـک باشـد   . بطري به شیرخوار غذا داده شود 

 . داشته باشد 

 .با شروع تغذیه تکمیلی ، باید به کودك آب جوشیده سرد شده نیز داده شود •

اگر در شروع تغذیه تکمیلی ، شیرخوار به غذاي بـه خصوصـی بـی میلـی نشـان داد، نبایـد        •
 . براي یک تا دو هفته آنرا حذف و سپس دوباره به او داده شود . پافشاري کرد 

  : ه کنیدبه شکل زیر توج
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ماهگی به بعد ، سوپ کودك می تواند حاوي تکه هاي کوچک گوشت ،  7از  •
  .سیب زمینی یا هویج کامالً پخته شده باشد

بعد از یک سالگی کودك می تواند عالوه بر غذاهاي تکمیلی که در باال شـرح   •
اما در این دوره هم مـادر بایـد بـه    .داده شد،از غذاهاي خانواده نیز استفاده کند

رطـرف  را ب این کار  نه فقط قسمتی از نیاز غـذاي کـودك  .شیر دادن ادامه دهد
و او را در برابر بیماریها محافظت می کنند،بلکه موجب آرامش کودك .می کند

 .نیز می شود

 .در این سن منبع اصلی مواد غذایی کودك ،غذاهاي دیگر هستند •

د تعداد وعده هاي مهمترین مسئله در تغذیه کودکان خردسال این است که بای •
چون اندازه معده کودك کوچک است ، او نمی توانـد  .غذایی کودك زیاد باشد

بنـابراین پـدر و مـادر بایـد     .وعده مقدار غذاي مورد نیاز را بدست بیـاورد  3با 
 .وعده به فرزند خود غذا دهند 5حداقل 

 براي اینکه غذاي کودك انرژي الزم را داشته باشد،بهتر است مقـداري روغـن   •
به ویژه در مـورد کودکـان کـم وزن اضـافه     .یا کره به غذاي کودك اضافه شود

 .به غذاي آنان توصیه می شودقاشق مرباخوري روغن مایع یا کره  1-2کردن 

بهتر است از همه انواع مواد غذایی که در حد امکانـات خـانواده اسـت ،مثـل      •
هی و تخم مـرغ  برنج، لوبیا، نخود، عدس، شیر، انواع سبزي، میوه، گوشت، ما

 .به کودك داده شود

توصیه می شود آب مرکبات ، آخرین آب میـوه مـورد اسـتفاده بـراي کـودك       •
 .باشد
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  نکات مهم در تغذیه دوران بیماري کودك

  
  تغذیه در دوران بیماري

  :در دوران بیماري باید به غذاي کودك بیشتر توجه کرد چون
  .نیاز کودك به مواد غذایی افزایش می یابد -1

در دوران بیماري براي اینکه بدن بتواند با عوامل بیماري زا مقابله کنـد نیـاز بـه انـرژي و مـواد      
اگر به شخص بیمار غذا داده نشود بدن او ضـعیف  .معدنی دارد که باید از طریق غذا تامین شود

در اینصورت بیماري او شـدیدتر مـی   .بیماري زا مقاومت کندعوامل شده و نمی تواند در مقابل 
در طول دوران بیماري اگر غذاي کافی مصرف نشود چربی ذخیـره  .شود و دیرتر بهبود می یابد

در بدن براي تولید انرژي مصرف می شود و عضالت تحلیل می رود و در نتیجه وزن کمتر می 
  .شود

  :زیرا بیشتر می شود از بدن کودك اتالف مواد غذایی -2
یا تب همراه باشد، در هر سه حالت، مواد غـذایی  اگر بیماري با عالیمی مثل اسهال، استفراغ و 

در تب نیز با افزایش حرارت بدن، انرژي بیش از حالـت عـادي مصـرف    .بدن از دست می رود
  .می شود

  :دریافت مواد غذایی کمتر می شود -3
اگر زخـم در دهـان و یـا    .معموالً در دوران بیماري بویژه کودك بیمار بشدت بی اشتها می شود

باشد ، اگر در اثر سرماخوردگی و گرفتگی بینی براي نفس کشیدن مشکل داشته  گلو درد داشته
  . باشد ، غذا خوردن براي کودك سخت می شود 

کودك به مواد غذایی افزایش می یابد چون پس می بیند که در دوران بیماري از یک طرف نیاز 
ل بـی اشـتهایی کـم مـی     می خواهد با عامل خارجی مقابله کند ، و همزمان دریافت غذا به دلیـ 

شود و از طرف دیگر از طریق تب ، اسهال ، اسـتفراغ ، اتـالف غـذا و انـرژي هـم پـیش مـی        
همه این عوامل دست به دست هم می دهند و وزن کودك کم می شود و این آغازي اسـت  .آید

براي توقف و یا تاخیر رشد کودك که با پایش رشد و توجه به روند منحنی رشـد کـودك مـی    
  .آنرا دیدتوان 

چون باعث مـی شـود وزن   . در این حالت به مادر توصیه کنیم تا حد امکان به کودك غذا بدهد
  . کودك کم نشود و یا وزن کمتري را از دست بدهد و روند بهبودي کودك سریعتر شود 

  :نکاتی را که مادر باید هنگام غذا دادن به کودك بیمار مورد توجه قرار دهد به شرح زیر است 
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ل از غذا دادن به کودك صورت و دستهاي او را بشویید زیـرا ایـن کـار بـه     قب •
  .کودك احساس آرامش می دهد

مادر باید سعی کند بـا  غذا دادن به کودك بیمار مشکل و خسته کننده است و  •
 .زیاد به کودك غذا بدهد صبر و حوصله

 . طی بیماري همواره کودك را تشویق به غذا خوردن کند  •

 . ر کمی غذا بخورد بهتر آن است که چیزي نخوردحتی اگر مقدا •

 .در حالتی که خواب آلود است به او غذا ندهد •

 .از غذاهایی که در حالت سالمت،کودك بیشتر به آنها عالقه دارد تهیه کند  •

غذاهایی که نرم هستند و خوردن آنها نیاز به جویدن زیاد ندارد مثل سوپ یـا   •
 .پوره و فرنی به کودك بدهد

 .نرم کردن غذا از کمی شیر یا روغن مایع استفاده کندبراي  •

کودك را مجبور به خوردن غذا نکند چون ممکن است باعث حالت تهوع در  •
 .کودك شود و یا غذا وارد مجاري تنفسی کودك شود

دن ابتـدا بینـی کـودك را تمیـز     در صورت گرفتگی بینی کودك ،قبل از غذا دا •
 . کند

ه قبل بدهد ،براي این کار باید دفعـات وعـده   ب به کودك غذاي بیشتري نسبت •
 .غذایی را افزایش دهد

مـثالً بعـد از   . اگر کودك تب دارد،غذا را هنگامی که مقدار تب او کمتر است  •
 .مصرف داروي تب بر به او بدهد

  
  :تغذیه کودك مبتال به اسهال

  :در هنگام اسهال به مادر توصیه کنید   
  .تعداد دفعات شیردهی را افزایش دهیددر صورتی که کودك شیرخوار است ، •
 .به کودك غذاهاي آبکی مثل آش بدهد •

براي جبران آب از دست رفته کودك ، به او مایعاتی مقل چاي کمرنگ،لعـاب   •
 .بدهد ORSبرنج،دوغ ،آب سالم و سوپ و 

عالوه بر غذاهاي آبکی ،غذاهاي دیگري مثل کته نرم بـا گوشـت ماهیچـه یـا      •
 .بدهد...مرغ و 

 .ك غذاهاي داراي پتاسیم مثل موز و اسفناج بدهدبه کود •
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به کودك انواع نوشیدنی هاي صنعتی مثل آب میـوه صـنعتی و نوشـابه ندهـد      •
  ظ.چون اسهال کودك بدتر می شود 

  
  

   
  
  
  
  
  

  تغذیه کودك دچار استفراغ
سـاعت دادن غـذا را قطـع کنـد، ولـی هـر        6تـا   4در صورتی که کودك تهوع دارد بمـدت  *      

  .قاشق غذا خوري مایعات سرد به کودك بدهد 3تا  2یقه حدود دق10
 8تـا   6یـا حـدود   میلی لیتـر   30فراغ کودك متوقف شد حدود تساعت اس 6تا  4اگر بعد از *      

  .قاشق غذاخوري شیر و یا پوره نسبتاً رقیق به کودك داده شود
ساعت مجدداً همان مقدار شیر یـا   2 اگر بعد از دادن پوره یا شیر کودك استفراغ نکرد بعد از*      

  .پوره رقیق به کودك بدهد و کم کم به مقدار غذاي داده شده اضافه کند
ه هایی از کم آبی در کـودك  ر باردادن غذا استفراغ کند و نشاندر صورتی که کودك بعد از ه*      

  .به مرکز بهداشتی مراجعه کنددیده شود باید سریعاً 
مثالً کودك سرما خورده است و به دنبال سرفه (ودك به دنبال سرفه زیاد باشد اگر استفراغ ک*      

از غـذا   به مادر توصیه کنید کم کم به او در حالت نشسته غذا بدهـد و بعـد  ) شدید استفراغ می کند
  .ا نشسته باشدمدتی به حالت ایستاده و ی

  
  :تغذیه دوران نقاهت

اشتها است ، در دوران نقاهت ، به طور واضح بر خالف دوران بیماري که کودك بسیار بی   
این زمان بهترین فرصت براي جبران وزن از دست رفتـه کـودك در   . اشتهاي کودك بیشتر می شود 

به مادر آموزش داده شود که از این فرصت استفاده کنـد و همـواره   باید حتماً . دوران بیماري است 
  : سه پیام زیر را به خاطر داشته باشد 

  
وقتی کودك مبتال به اسهال می شود میزان و دفعات اجابت مزاج او افزایش می یابد،به خصوص دفع آب ، سدیم و 

ر کم آبی و مرگ کودکان باید سریعاً دریافت آب و بنابراین براي جلوگیري از خط. ود بسیار زیاد می شپتاسیم بدن 
برخی تصور می کنند که غذا خوردن براي کودك مبتال به اسهال ضرر دارد در صورتی . غذا را در کودك بیشتر کنیم 

هر حال مقداري از آن جذب می شود و کـم کـم   که اگر غذا به مقدار کم و در دفعات زیاد به کودك داده شود ، به 
 .دادن غذا باعث می شود که کودك سریعتر بهبود پیدا کند . دفعات اجابت مزاج او کمتر خواهد شد 
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وعده غـذا بـه    6وعده  5به جاي (وعده هاي غذاي کودك را بیشتر کند تعداد  •
  )کودك بدهد

 .در هر وعده غذا ، نسبت به قبل مقدار غذاي بیشتري به کودك بدهد  •

 . غذاي کودك رانسبت به قبل مقوي تر تهیه کند  •

  
       

  
  

  :قولنج
ست احتمال مـی  عضالت ا) گرفتگی(اصطالح قولنج بطور کلی درد شکم همراه با اسپاسم   

کم سال دیده مـی  رود درد در نتیجه اسپاسم عضالت روده ها باشد قولنج به طور عمده در کودکان 
بلع هـوا هنگـام تغذیـه ،زیـاد خـوردن ، مناسـب نبـودن غـذا یـا          : شود و علل آن ممکن است که 

  . حساسیت و آلرژي خاص مثالً نسبت به شیر از جمله این علل بشمار می روند 
  

  : قولنجعالئم 
د از تغذیه شروع می شود گریه اضـطراب آور کـودك کـه هـم     معموالً ناگهانی و اندکی بع  

درد و هم غافلگیري در آن مشهود است با گریه ناشی از گرسنگی کامالً قابل تشخیص اسـت زیـرا   
در . گریه گرسنگی کم کم شروع می شود و وقتی که غذا به کودك داده می شـود خـتم مـی گـردد    

خت شکم کشیده شده ، بچه پاهاي خود را باال می کشد و کم و بیش پیوسته گریه می کند موارد س
و از رفتارش آشکار است که درد می کشد ، تب ندارد و به جز عالئـم درد معـده نشـانی دیگـر از     
بیماري بدست نمی دهد معموالً وقتی کودك با آروغ زدن هوا یا استفراغ غـذا را بـاال مـی آورد درد    

می شود و کودك به خوابی ناشی از خستگی فرو می رود تا هنگـامی کـه دوبـاره گرسـنه اش     آرام 
  .شود و برخیزد

    : درمان 
در اغلب موارد جلوگیري از بیماري آسانتر از درمان آن است وادار کردن کـودك بـه آروغ     

  ر در نتیجهولی اگ. زدن یا زدن ماساژ مالیم به پشت او بعد از هر دوره شیرخواري اهمیت دارد
آلرژي باشد با خارج کردن ماده آلرژي دهنده از صورت غذاي کودك ، آلرژي برطرف می شـود و   

  .جاي نگرانی نمی باشد 
  

دوران نقاهت زمانی شروع می شود که عالیم بیماري به تدریج از بین رفته و بیمار رو به بهبودي می 
 .رود 
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  برنامه غذایی شیر خواران از تولد تا یک سالگی                                    
  
  ماهگی 12تا  9  ماهگی 8  ماهگی 7  ماهگی 6تولد تا پایان   غذا

ذاي غ
  اصلی

فقط شیر مادر تعداد دفعات   شیر مادر
و مدت دفعات بر حسب 

  میل شیرخوار

فقط شیر مادر تعداد دفعات و مدت 
  دفعات بر حسب میل شیرخوار

فقط شیر مادر تعداد دفعات و 
مدت دفعات بر حسب میل 

  شیرخوار

  شیر مادر هر قدر که میل دارد

غذاهاي نیمه   
  جامد

  :هفته اول  
  خوريیک قاشق مربا

  قاشق مرباخوري 10فرنی تا 
  :هفته دوم

یک قاشق مربا خوري شیر برنج یا 
  قاشق مربا خوري 10حریره بادام تا 

- 15فرنی یا حریره بادام حدود 
  قاشق مربا خوري در روز 10

فرنی یا حریره بادام حدود 
قاشق مربا خوري در  10- 15

  روز

سبزیهاي پخته و   
  نرم شده

  : هفته سوم   
ربا خوري از پوره یک قاشق م

نخود - هویچ-سیب زمینی(سبزیجات 
قاشق  10تا ) لوبیا سبز-فرنگی

  مرباخوري

    

غذاهاي   
  پروتئینی

  
  
  
  
  
  
  بوباتح

  : هفته چهارم   
سوپ یک قاشق غذا خوري از 

گوشت پخته و نرم شده کم چربی 
همراه با سبزیهاي پخته و نرم شده 

  مناسب

  :هفته پنجم
نصف قاشق چایخوري زرده 

م مرغ سفت شده مخلوط با تخ
  کمی آب یا شیر مادر یا فرنی

  :هفته ششم
جوانه غالت داخل سوپ یا 
همراه پوره جوانه حبوبات 

داخل سوپ یا همراه با )ماش(
  پوره

یک زرده کامل تخم مرغ - 
  یک روز در میان 

 30-60سوپ مخلوطی از  - 
-قرمز(گرم از انواع گوشت 

به صورت کامالً ) ماهی- مرغ
ه با سبزیجات ، پخته همرا

جوانه یا (غالت ، حبوبات ، 
  )دانه

  ماست  - 
کته نرم پخته شده با آب  - 

  گوشت یا آب مرغ
  : هفته هفتم       آب میوه  

یک قاشق مربا خوري از آب 
قاشق  10یک نوع میوه تا 
  مرباخوري

قاشق مربا  10-15حدود 
  خوري در روز

  ماکارونی –بیسکویت ها  –یک تکه نان از انواع نان ها       مواد نشاسته اي  
میوه ها و   

  سبزیها
تکه هاي کوچک از انواع میوه مثل سیب،گالبی،طالبی،موز، موز و     

  هویچ و سیب زمینی پخته: سبزیها مثل 
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 فصل سوم
  

  

  پایـش رشــد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  

  :ظار می رود بتوانیدپس از مطالعه این فصل انت      
       

   .دف از بکار گیري آن را شرح دهید منحنی رشد را تعریف کنید و ه -1
 قسمتهاي مختلف منحنی رشد را توضیح دهید  -2

 نحوه رسم منحنی رشد را بیان کنید  -3

 منحنی رشد را تفسیر کنید  -4

 نشانه هاي تاخیر رشد در کودکان را توضیح دهید  -5

  پایش رشد کودکان بیان کنیدموارد نیازمند ارجاع را در  -6

                       



١١١ 
 

  :مقدمه 
  

اسـت رشـد هـر     یکی  ار مراحل اصلی مراقبت از کودکان بررسی روند رشد جسمی آنها
کودك نسبت به عوامل خارجی مانند تغذیه و بیماري بسیار حساس اسـت و پـایش رشـد    

  ارزش زیادي در مراقبتهاي بهداشتی کودك دارد 
  
  

  :رشد کودك تحت تاثیر دو دسته از عوامل میباشد 
  
  نتیکی یا وراثتی ژ-1

ر که این عوامل ثابـت  نتیکی عبارتند از مشخصات فردي ، جثه والدین ، بخصوص مادعوامل ژ
  بوده و نمیتوان آنها را تغییر داد 

  
   عوامل محیطی -2

از  این عوامل عبارتند از تغذیه اولیه ، عفونتها ، مسمومیتها و سایر عوامل زیان بار خارجی بعـد 
ري می یابد ، زیرا کودك بیشـتر در تمـاس   تولد تاثیر عوامل خارجی برروش رشد اهمیت بیشت

ـ  مستقیم با آنها  دارد فقـر مـواد    راراست و بدون شک غذاي شیر خوار در درجه اول اهمیـت ق
اریهـا نیـز همـین    ز مخل رشد است عفونتها و سایر بیمغذایی حتی اگر در مرز کمبود باشد ، نی

  کار را انجام میدهند 
  
  

  منحنی رشد کودك
  

وضـعیت   ن بـه روند رشد ، سالمت کودك و پی برد منحنی رشد وسیله اي است براي بررسی
  .تغذیه او و آگاه شدن از بیماریهاي کودك 

رشد کودك در مقابل عوارضی مثل بیماري و تغذیه بسیار حساس است حساسترین معیار رشد 
د هر کودك میتوان سوء تغذیه و یـا بیماریهـا را   شنیز وزن است با اندازه گیري وزن و پایش ر
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ض بـدي روي سـالمت کـودك بگذاریـد     قبل از آنکه نشانه هاي آن را آشکار شود و یا عوار
منحنی رشد هر کودك درواقع وسیله اي براي پایش رشد و سالمت کودك و پی . کشف نمود 

بردن به وضعیت تغذیه  او و آگاهی یافتن از بیماریهاي اوست بـراین اسـاس و بـا توجـه بـه      
  .  اهمیت منحنی هاي رشد در کارتهاي مراقبت کودك به سه صورت جداگانه آمده است

  منحنی رشد وزنی  - 
 منحنی رشد قدي  - 

 منحنی رشد دور سر  - 

اگانـه آشـنا   حنی و روشهاي ترسیم آنهـا بطـور جد  نوع من 3در صفحات بعد شما با هر یک از 
  .میشوید 

  
  )تغذیه ، واکسیناسیون و پایش رشد ( دستور العمل تکمیل کارت مراقبت کودك 

  
روز در نظـر گرفتـه شـده     29مـاه و   11 سال و 5کارت مراقبت کودك براي کودکان صفر تا 

است که باید در زایشگاه یا بیمارستان بعـد از تولـد نـوزاد بـه مـادر داده شـود ایـن کـارت         
مخصوص نگهداري نزد مادر است درصورتی که هنگام تولد نوزاد در بیمارستان به مـادر ایـن   

چه نوزاد دختر است چنان. صادر کنید  کارت داده نشده است ، یک کارت مراقبت براي کودك
ه پسـران  نوزاد پسر است از کارت آبی که ویـژ ه دختران است و اگر از کارت صورتی که ویژ

  . است استفاده کنید
  

  : جلد  اطالعات روي: الف 
  : اطالعات روي جلد را باخودکار تکمیل کنید 

  
  ..........: .........................................................شماره پرونده

  :..................................................نام ونام خانوادگی کودك 
  : ................................نام پدر :.......................... نام مادر 

  .........سال ...................ماه .....................روز : تاریخ تولد 
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  ) :...................................................................................................برحسب گرم ( د وزن همگام تول
  ) :...............................................................................................برحسب سانتیمتر ( قد هنگام تلود 

  ) .......................................................................................برحسب سانتیمتر ( گام تولد درو سر هن
  ................................................................................کودك چندمین فرزند زنده مادر است ؟ 

  نوع زایمان 
  

  سزارین                     چند قلویی                   ترم                       نارس          طبیعی       
  

  : ..............................روستا :................................ شهرستان :......................................استان 
  : .......................................................مطب .......................  : ..........مرکز بهداشتی درمانی 

  :..................................تیم سیار : ................................................................ خانه بهداشت 
  .................................................................................: ................................نشانی منزل 

  : ...............................تلفن منزل .....................................................................................
  .................................................................................: .................................سایر نکات 

  
  

  : شماره پروند ه 
ه اي است که تشکیل شده و هیچ الزامی ندارد که با ره مطابق شماره خانوار و یا پرونداین شما

ند و یا چند شمار ساختمان یکسان باشد چون ممکن است در ساختمانی چند خانوار زندگی کن
  . ساختمان متعلق به یک خانوار باشد 

  
  : تاریخ تولد 

تاریخ تولد کودك را برحسب روز و ماه  و سال از روي شناسـنامه یادداشـت کنیـد از مـادر     
سوال کنید آیا تاریخ تولد واقعی کودك با شناسنامه یکسان است یا خیر ؟ سـعی کنیـد تـاریخ    

مـادر اطمینـان خـاطر دهیـد تـاریخ       ناسنامه اکتفا نکنید و بهرا بنویسید و تنها به شتولد واقعی 
  واقعی را فقط از جنبه مراقبتهاي  بهداشتی و تغذیه اي نیاز دارید

  : نام مادر 
  فقط ثبت نام مادر کافی و لزومی ندارد نام خانوادگی یادداشت شود 

  : نام پدر 
  اشت شود فقط ثبت نام پدر کافی است ولزومی ندارد نام خانوادگی یادد
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  : نام و نام خانوادگی 
  نام و نام خانوادگی کودك رایادداشت کنید نام شناسنامه اي کودك مورد نظر است 

  
  : وزن هنگام تولد 

بیمارسـتان  آورده اسـت برحسـب    وزن هنگام تولد نوزاد را از فرمی که کودك از زایشگاه یا 
فرم وزن هنگام تولد نوزاد ثبت نشـده  گرم ثبت کنید چنانچه مادر فرم را گم کرده است و یادر 

چنانچـه  . است از مادر وزن هنگام تولد را سوال کنید و براساي خاطره مادر یادداشـت کنیـد   
  . مادر اطالعی از وزن هنگام تولد ندارد خالی بگذارید 

  
  :قد هنگام تولد

رسـتان آورده  قد هنگام تولد برحسب سانتیمتر است آنرا از فرمی که کودك از زایشگاه یـا بیما 
  .ثبت کنید و اگر قد  در فرم مشخص نیست خالی بگذارید 

  
  : دور سر هنگام تولد 

دور سر برحسب سانتیمتر است آنرا از روي فرمی که کودك از زایشـگاه یـا بیمارسـتان آورده    
  ثبت کنید و اگر دور سر در فرم مشخص نیست خالی بگذارید 

  
   :فاصله کودك با فرزند زنده قبلی مادر 

ال کنید و سپس فاصله سـنی فرزنـد   اضر زنده است سئوسن فرزند قبلی مادر را که در حال ح
ر نمـی آورد براسـاس شناسـنامه    طقبلی را با کودك فعلی تعیین کنید چنانچه مادر دقیقا به خـا 

  . محاسبه کرده و آنرا به ماه ثبت کنید 
  

  نوع زایمان 
بگذارید هرنوع زایمـان  ) ×(سزارین عالمت بزنیدبرحسب نوع زایمان درخانه مقابل طبیعی و یا 

غیر طبیعی اعم از زایمان با فورسپس ، زایمان با نمایش صورت ، دسـت ، شـانه و زایمـان بـا     
نچه حاصل زایمان بـیش از یـک   ود و چناشقسمت سفید در همین خط یادداشت میواکیوم در 

رید درمورد ترم یا نـارس بـودن   بگذا)  ×( نوزاد باشد درخانه زایمان چند قلو عالمت ضربدر 
   .نوزاد نیز سوال کنید و در مربع مربوطه عالمت بگذارید
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  : استان 
   .و روستایی بنویسید ينام استان را براي  همه کودکان اعم از شهر

  
  :شهرستان 

   .و روستایی بنویسید ينام شهرستان را براي کودکان اعم از شهر
  

  : روستا 
  را بنویسید ) خانوار ( ك نام روستاي محل سکونت کود

  
  : مرکز بهداشتی درمانی 

براي کودکان شهري که تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهري هستند نام مرکز بهداشـتی  
درمانی شهري را بنویسید ولی مقابل نام خانه بهداشت و تیم سیار را خـالی بگذاریـد و بـراي    

روستایی و خانه بهداشت هستند نـام  کودکان روستایی که تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 
  مرکز بهداشتی درمانی روستایی را ثبت کنید 

  
  : مطب 

این بخش مربوط به کودکانی است که براي مراقبت به بخش خصوصی مراجعه می کننـد و یـا   
بنابر دلیل خاصی تحت نظر پزشک هستند این قسمت را با مداد یاد داشـت کنیـد تـا چنانچـه     

  . رس مطب جدید نوشته شود پزشک کودك عوض شد آد
  

  : تیم سیار 
   .بگذارید) ×( براي کودکان که تحت مراقبت تیمهاي سیاري هستند عالمت ضربدر 

  
  : نشانی منزل 

  آدرس پستی کامل خانوار را با ذکر نام خیابان اصلی ، خیابان فرعی ، کوچه و پالك بنویسید
   

  : تلفن 
  ثبت کنید ) د بودن درصورت موجو( شماره تلفن منزل کودك را 



١١٦ 
 

  : سایر نکات 
یح خاصی در مورد خانوار و یا کودك است در این قسمت بطـور خالصـه   ه نیاز به توضچنانچ

  .بنویسید
   
  جدول واکسیناسیون : ب

شود  در قسمت پایین کـارت  )  A4( کارت مراقبت کودك را باز کنید تا به اندازه یک کاغذ 
هـر  ) تلقیح یا خوراندن ( اکسیناسیون تناریخ تزریق جدول واکسیناسیون کود است درجدول و

یک از واکسنها بایستی نوشته شود تکمیل این جدول براساس برنامه ایمنسازي است و باید بـا  
( چنانچه نیاز به توضیح درمورد واکسیناسیون کودك باشد در سطر آخـر  . خودکار نوشته شود 

  .کنید ) سایر نکات 
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  : وزنی  روش ثبت منحنی رشد
   .منحنی رشد وزنی کودك را حتما با مداد ترسیم کنید

لد شده اسـت روي محـور   متو کیلو گرم 3با وزن  1378کودك در تاریخ چهارم بهمن سال  چنانچه
  :یر یاد داشت کنید را به صورت ز 4/11/78تاریخ ) روز تولد ( عبارت  افقی و قبالً از

  

14/
11/

78  
  

سپس به مادر یاد آوري . را پیدا کرده و عالمت گذاري کنید  3دد روي خط عمودي صفر ماهگی ع
( است و این تاریخ را در پایین منحنی و محلی کـه بـراي    4/12/78کنید که تاریخ مراجعه بعدي او 

  . در نظر گرفته شده است با مداد ثبت کنید ) تاریخ مراجعه بعدي 
  سن کودك را دقیقا محاسبه کنید  براي دقت در رسم منحنی رشد کودك در هر بار مراجعه

براي مثال چنانچـه  . براي این کار در هر بار مراجعه تاریخ تولد را از تاریخ مراجعه کودك کم کنید 
  . مراجعه کند بدین ترتیب سن کودك را محاسبه کنید  4/12/78کودك در تاریخ 

  4/12/78   تاریخ مراجعه                             -                     
  4/11/78تاریخ تولد                                  -                      

  
  00/01/0سن دقیق کودك                                                   

  ماهگی ثبت می کنید  1روي  نی کودك رادقیقاًقطه وزماه دارد پس ن 1کودك 
تاریخ مراجعـه  ( ه مادر یاد آور شده و تاریخ قبلی نوشته شده مقابل عه بعدي را بجتاریخ مرا مجدداً
  را با مداد بنویسید  4/1/79را پاك کرده و تاریخ ) بعدي 

. فروردین ماه مراجعه  کرده اسـت   14فرض کنید کودك تعطیالت عید به مسافرت رفته ودر تاریخ 
  . سن کودك را محاسبه  می کنیم  مجدداً

  79./14/1تاریخ مراجعه                                -                        
  11/78./4تاریخ تولد                                                              
  .10/2سن دقیق کودك                                                      

 4و سپس زیر آن تاریخ تولد کودك را می نویسیم سپس عه کودك را در باال نوشته جابتدا تاریخ مرا
کـم   1را نمیتـوان از  11است درزیر خط می نویسیم چون  10کم می کنیم و حاصل را که  14را از 
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 13اضافه می کنیم کـه میشـود    1ماه به  12تبدیل کرده سپس  78کم و به  79کرد ابتدا یک سال از 
  ماه 

 78از 78است در زیر خط نوشت و حاصل تفریق  2صل را که کم کرد وحا 13را از 11حال میتوان 
  روز دارد  10ه و ماه2نیز صفر است پس کودك 

و چـون  ماهگی عالمت گـذاري شـود    3و  2دي در صورت نقطه وزن کودك باید بین دو خط عمو
  است نقطه باید در سمت چپ مستطیل گذاشته شود  15روز  زکمتر ا 10عدد 

شـوید   را پاك کرده و به مادر یاد آور) تاریخ مراجعه بعدي ( لی در محل مجددا یادداشت تاریخ قب
  .جهت مراقبت به واحد بهداشتی بیاورد  4/2/79که کودك را در تاریخ 

مراجعه کرده است سن کـودك را براسـاي    2/2/79درتاریخ  4/2/79فرض کنید مادر به جاي تاریخ 
  . تاریخ تولد کودك محاسبه می کنید 

                                                                          32   13   78  
  

  79./21./2تاریخ مراجعه                                                         
  11/78./4تاریخ تولد                                                              

  28/02/00سن دقیق کودك                                                      
روز بـه   30کم کرده و سـپس  ) ماه ( 2ماه از  1کم کرد ابتدا  4را نمیتوان از  2در این صورت چون 

 28کـم کـرده و حاصـل آن     32را از  4روز و حال میتـوان   32اضافه می کنیم که میشود ) روز (  2
   .میشود

میشود و بـه   78ل به کم کرده و تبدی 79کم نمیشود پس یک سال از  11از  1چون  در مورد ماه نیز
 28مـاه و   2کم کرده و سن دقیق کـودك   13را از 11اضافه میشود و حاال میتوان  1ه ما 12جاي آن 

  .روز خواهد بود 
نظر  در هر مراجعه سن کودك را براساس تاریخ مراجعه و تاریخ تولد دقیقا محاسبه و نقطه مورد

  سنی کودك را پیدا کنید
  

بدین ترتیب با ثبت نقطه وزنی کودك در هر مراجعه و وصل کردن آن بـه نقطـه وزنـی قبلـی     
  کودك ، منحنی رشد او رسم میشود 

  : توجه کنید 
براي آموزش مادر، منحنی رشد کودك را درحضور مادر و د رصورت امکان بـا کمـک مـادر    

  : زش مادر استفاده کنید براي این کار رسم کنید و ازاین فرصت براي آمو
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تفسـیر آن را  . میزان تغییر وزن کودك را نسبت به مراجعه قبلی وي ، با مادر در میان گذارید *
  ازمادر بخواهید و او را راهنمایی کنید 

ه ترسـیم  شد که به صورت نمونه در پایین صفحبراي راهنمایی مادر از چهار حالت منحنی ر* 
  .ده کنید شده است استفا
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 بخش سوم       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  مراقبت کودکان بیمار                                            
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 فصل اول
  

  

  کمبودهاي تغذیه اي در کودکان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
  .سوء تغذیه را تعریف کنید  -1
 .علل سوء تغذیه در کودکان را بیان کنید  -2

 .عالئم سوءتغذیه را شرح دهید  -3

 .مراقبتهاي الزم جهت کودك مبتال به سوء تغذیه را شرح دهید  -4

 .فقر آهن را تعریف کنید آنمی  -5

 .چیست و علل بی اشتهایی را شرح دهید بی اشتهایی در کودکان -6

مشکالت ناشی از کمبود ویتامین آ کدامند و علل اصلی کمبود ویتامین آ را توضیح  -7
 .دهید 

  .موارد نیازمند ارجاع را بیان کنید  -8
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  سوء تغذیه در کودکان
  

در نتیجه نرسیدن و کمبود سته از کودکان گفته می شود که کودکان مبتال به سوء تغذیه به آن د
دچار ضـعف و الغـري مفـرط و     ...وبی و یا در اثر عفونتهاي انگلی و میکر ایی الزم ومواد غذ

  .می گردند کمی وزن
  

  انرژي –سوء تغذیه پروتئین 
  

ال در سـ  5زیـر رژي یکی ازمشکالت تغذیه اي شایع در بین کودکـان  ان –سوء تغذیه پروتئین 
د کودکان زیـر  درص 35حدود  1374بر اساس بررسی کشوري انجام شده در سال .کشور است

تغذیـه دارنـد و رشـد     شـود ) کودك یک نفر 4یعنی از هر ( سال در مناطق روستایی کشور  5
  .جسمی و مغزي این کودکان بعلت سوء تغذیه دچار اختالل می شود

مراحل پیشـرفته و نهـایی بـه دو شـکل مشـخص       انرژي در –آثار کمبود سوء تغذیه پروتئین 
ه کمتر شایع هستند؛در حالیکـه  دیده می شود ک >>ماراسموس<<و  >>کواشیوکور <<بالینی

  .که بدون بروز نشانه اي بالینی مشخص هستند به مراتب شایع ترند مراجل خفیف و متوسط آن
  
  

  
تی با چشم دیـد و بـه همیـت    انرژي را نمی توان براح –سوء تغذیه خفیف و متوسط پروتئین 

از منحنـی   ت دارد با استفادهن و رسم منحنی رشد وزنی آنان اهمیدلیل وزن کردن منظم کودکا
  .داد و از آن پیشگیري کرد تغذیه و تاخیر رشد را بموقع تشخیصرشد می توان شروع سوء 
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ی دتها سوء تغذیه خفیف و متوسـط داشـته اسـت ،کـوچک    بطور کلی مشخصات کودکی که م
شکم بعلت ضعف عضالنی از طرفـی و نـوع رژیـم    .اندام،کمبود وزن و قد نسبت به سن است

این کودك در برابر عفونتهـا مقاومـت نـدارد و    .غذایی پرحجم از طرف دیگر برجسته می شود
ماري او نیـز بیشـتر   بیشتر از کودکان خوب تغذیه شده به بیماري مبتال می شود و طول مدت بی

اصـالح رژیـم غـذایی     نی و تحت مراقبت قرار دادن آنان ویی چنین کودکااساشن. خواهد بود 
کودکـان  .شان به منظور پیشگیري از ابتالي آنان به سوء تغذیه شـدید بسـیار ضـروري اسـت    

  .ضعیف و الغر را که بیمار نیستند ، می توان با غذا درمان کرد
  

  :علل سوء تغذیه
کـم غـذایی، دسترسـی نداشـتن بـه      عاملهایی مانند فقـر، سـهل انگـاري، خرافـات،       

 -ذیـه پـروتئین  اي عفونی از جمله علـل اصـلی سـوء تغ   غذا،رعایت نکردن بهداشت و بیماریه
  :ارند که عبارتند ازو عاملهاي ویژه اي در آن دخالت د انرژي بشمار می روند

  ) تبعیض جنسی بین پسر و دختر( نسو ج) ماهگی 36تا  6(سن  •
 )بعلت کافی نبودن تغذیه دوران بارداري مادراحتماالً (وزن کم هنگام تولد •

 )تغذیه نشدن با شیر مادر(سرعت رشد •

 تغذیه با شیر غیر از شیر مادر •

 زود یا دیر شروع کردن غذاي کمکی •

 رعایت نکردن بهداشت مواد غذایی)بویژه اسهال(بیماري  •

  .رعایت نکردن بهداشت فردي •
  وب نظري علل سوء تغذیه در کودکانچهارچ

                                                                  
  عواقب

  
  
  دریافت کافی غذا                                      بیماري                        علل اصلی  

                                                                            
  ناکافی بودن مراقبت                                                                         

  غذا دسترسی ناکافی به                      ازکودکان و مادران                   آب آشامیدنی سالم                                        
  داشت ناکافی وبھ                       علل زمینه ساز

  کمبود خدمات بهداشتی           در سطح خانوار               

سوء تغذیه،مرگ و 
  معلولیت در کودکان
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  بیماریهاي عفونی و انگلی
  تاثیر بیماریهاي عفونی و انگلی بر وضعیت تغذیه اي کودکان

کودکان مبتال به سوء تغذیه بعلت کاهش مقاومت بدن بیشتر به بیماریهاي عفونی مبتال مـی    
همچنین بدنبال عفونت، بدلیل کم اشـتهایی کـودك،   .و طوالنی تر نیز هست شوند که غالباً شدید تر

مصرف ذخایر بدن، جذب کم غذا و خرافات و عادات غذایی نادرسـت، سـوء تغذیـه بوجـود مـی      
  .بنابراین رابطه بین تغذیه و عفونت رابطه اي متقابل است.آید

یک رژیـم غـذایی خـوب اسـت و      شاید بتوان گفت که مهمترین عامل در درمان بیماریهاي عفونی،
بسـیاري از  .درمان هیچ بیماري عفونی، بدون اینکه وضع تغذیه کودك بهبود یافته باشد، کامل نیست
  :بیماریهاي عفونی قابل پیشگیري هستند و پیشگیري معموالً از دو راه صورت می گیرد

ت کم شدن تماس فرد با میکروب و یا انگل کـه بـرا ي ایـن منظـور رعایـت بهداشـ       -1
وزباله و ه و سالم، مستراح بهداشتی، فاضالب وجود آب آشامیدنی پاکیز :محیط مانند

  .اهمیت زیادي دارد...
ه اگر میکروب وارد بـدن فـرد   وب بدین معنی کیاد شدن مقاومت بدن در برابر میکرز -2

بهبـود وضـع تغذیـه یکـی از راههـایی اسـت کـه        . تواند موجب بیماري شـود شد ، ن
مصـونیت  راه دیگـر ایجـاد   .ي عفـونی بـاال مـی بـرد    برابر بیماریهامقاومت بدن را در 

شیر .مصنوعی است که با ایمن سازي علیه بیماریهاي داراي واکسن صورت می گیرد
 .مادر هم از نظر ارزش غذایی و همچنین ایجاد مصونیت عالی است

  الغري مفرط -الف 
 .کنیدکه درزیر مشاهده میبق شکل یف است مطاضعیار الغروکودك مبتال به سوء تغذیه بس
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اي پوستی شلی روي سطح دستها،پاها و کفل دك تماماً از بین رفته و چینهچربی زیر پوستی کو
مانند پیر مردان  ،هماهیچه ها ضعیف و شل، شکم جلو آمده، صورت چروکید.هایش دیده می شود

نها از پوست و بطور خالصه اندام چنین کودکی بسیار الغر بوده و ت.و موها کم پشت است
  .استخوان تشکیل شده است و معموالً گرسنه هم هست

ماهگی اتفاق می افتد که البتـه از منحنـی رشـد مشـخص مـی       24تا  6کاهش رشد غالباً بین سنین 
معمـوالً اضـافه وزن در   . در سوء تغذیه کودك نه تنها الغر است،بلکه قدش نیز کوتاهتر اسـت .شود

نیم تا یک کیلو گرم باشد اگر کمتـر باشـد احتمـال دچـار شـدن بـه       سه ماه اول زندگی باید ماهی 
رالعمل هـاي مربوطـه از   سوءتغذیه زیادتر می شود که بهورز باید عامل آنرا پیدا نموده و طبق دستو

  .لوگیري نمایدسوء تغذیه ج
  .یکی از علل سوء تغذیه می تواند شروع استفاده از شیر خشک در ماههاي اول زندگی باشد

غذیه ممکن است بدین ترتیب شروع شودکه براي کودك نا ممکن اسـت شـیر بـیش از حـد     سوء ت
رقیق تهیه شودکه در نتیجه انرژي اش کم می شود ویا ممکـن اسـت بطـري کثیـف باشـد و تولیـد       
اسهال کند، بنابراین از همان مقدار کم شیر رقیقی که کودك می خورد مقدار زیادش را بعلت اسهال 

که در هر حال کودك را به سوء تغذیه مبتال می کند، تاحدیکـه ممکـن   .می کند جذب نکرده و دفع
  .است وزنش به نصف مقدار طبیعی کاهش پیدا کند

  
  :الغري همراه با ورم -ب

ورت و شکم و مترین عالمت این نوع سوء تغذیه ورم است که ممکن است دست،پا، صمه  
قی اشتباه نشود کافی است با انگشت شست خود براي اینکه این ورم با چا.آلت تناسلی متورم شوند

اگر پس از برداشـتن  .ی استخوان ساق پا فشاري به مدت نیم دقیقه وارد کنیمورم قسمت جلوئروي 
  .انگشت فرورفتگی مشاهده شد کودك مبتال به این نوع سوء تغذیه می باشد

ی نسـبت بـه   حتـ (کودکان مبتال به سوء تغذیه غمگین، حساس و تحریک پذیر، بی تفـاوت   
در بعضـی مـوارد روي پوسـت تـرك     و بی اشتها هستندو بسیاري هم گریه طوالنی می کنندو ) غذا

و یـا زخـم هـاي    )رنگ خشک از دیـوار  مانند.(پوست تکه تکه ور می آید. ی دیده می شودخوردگ
همچنین در بعضی از کودکـان مبـتال   .وچکی روي آن دیده می شود که از آنها مایع خارج می شودک
  .کم پشت و نازك است)مایل به قهوه اي یا نارنجی(ه سوء تغذیه، موها کمرنگ ،ب
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  مراقبت و درمان کودکان مبتال به سوء تغذیه خفیف و متوسط

نکته اصلی این است که تنها سیر شدن کودك دلیل بر برآورده شدن نیازهاي غذایی تغذیـه  
  .اي کودك نیست

با غذاهایی پر کرد که ) سالم همچنین کودك(وء تغذیه مبتال به س بنابراین باید معده کودك   
  .نه تنها او را سیر کند بلکه احتیاجات بدن او را از نظر انرژي و مواد معدنی تامین کند

با استفاده از منحنی رشد، می توان شروع سوء تغذیه و تاخیر رشد را بموقع تشـخیص داد    
  .آن پیشگیري کرد و از

زیـر   انرژي به شرح –تئین وتال به سوءتغذیه خفیف و متوسط پرمراقبت و درمان کودك مب  
  : انجام می شود

اولین و دشوارترین کـار قـانع کـردن پـدر و مـادر و سـایر       :تغییر دادن و بهبود رژیم غذایی  
دارد و الزم است  بهتر، واقعاً در بهبود کودك تاثیراعضاي خانواده کودك است که یک رژیم غذایی 

نامیـده مـی    >>بهبود تغذیـه <<این نوع درمان .ین استفاده را از غذاي موجود بکندکه خانواده بهتر
  :یامهاي زیر مفید هستندپ شود

از همان غذایی که به کودك می دهند، مقـدار بیشـتري بدهنـد، بـویژه اگـر غـذاهاي        )1
  .مخلوط و متنوع می خورد

 )بار یا بیشتر 6مثالً روزي (تعداد دفعات غذاي روزانه را زیاد کند )2

مثالً اگر بچه غالت و حبوبات می خـورد، کـم کـم سـبزي و     . تنوع غذا را زیاد کنند )3
 .میوه هم به آن اضافه کنند

 .دکره بیشتري به غذا کودك اضافه کنن مایع یا روغ )4

 .در صورت امکان تخم مرغ، شیر، گوشت و یا ماهی هم به کودك بدهند )5

ي حال کودك مبتال بـه سـوء   وزن کردن منظم کودك راه خوبی براي اطالع از بهبود
تغذیه بشمار می رود افزایش وزن کودك آگاهی و عالقه اعضاي خانواده را افـزایش  

  .خواهد داد
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  برنامه کمکهاي غذایی

برنامه کمکهاي غذایی در مواردي که امکان آن وجود داشته باشد، راه خوبی براي کمـک    
در ایـن گونـه   .ه هـاي نیازمنـد اسـت   به بهبود کودکان مبتال به سوء تغذیه بویژه در خانواد

  . موارد همکاري سایر بخشها مانند کمیته امداد امام هم الزم است

  انرژي –مراقبت و درمان سوء تغذیه شدید پروتئین 

انرژي باید از طریق ارجاع بـه پزشـک    -نیبتال به سوء تغذیه شدید پروتئدرمان کودکان م  
کسانی که باید ارجـاع داده شـوند، کودکـانی     صورت گیرد از میان مبتالیان به سوء تغذیه

  : هستند که

 .اصالً غذا نمی خورند •

 .کم خونی و ناراحتی هاي چشمی هم دارند •

 .نوعی عفونت، تب باال ، تنفس دشوار و اسهال مکرر دارند  •

 .سوء تغذیه آنها با بهتر کردن وضع غذایی بهبود پیدا نمی کند •

  

  کم خونی ناشی از فقر آهن

و کم خونی ناشی از آن در نقاط مختلف کشور یکی دیگر از مشکالت اصلی تغذیه اي  کمبود آهن
دچار کمبود آهن و کم خونی )سال 49تا  15(است بطوریکه در حدود یک سوم زنان سنین باروري

سال کشور نیز به کمبود آهن،کم خونی ناشـی از آن مبـتال    5هستند و درصد زیادي از کودکان زیر 
فقر آهن با عوارضی مانند کاهش مقاومت بدن در برابر عفونـت، کـاهش قـدرت     هستند، کم خونی

یادگیري در کودکان و کاهش ظرفیت و توان کاري همراه است و در نهایت موجـب افـزایش تولـد    
  پ.نوزادان کم وزن و مرگ و میر مادر در حین زایمان می شود
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  علل کم خونی

  :تند از عبار ود آهن و کم خونی ناشی از آنعلل شایع کمب

  نبودن آهن کافی در رژیم روزانه فرد •

 )دوران بارداري و رشد سریع کودکی(افزایش نیاز بدن به آهن •

 دفع آهن بدلیل خونریزي زیاد •

 بیماریهایی مثل ماالریا •

 بارداري هاي پشت سر هم و با فاصله کم  •

 بیماري هاي عفونی مکرر •

 الودگی هاي انگلی مانند کرم قالب دار و ژیاردیآ •

 دیر شروع کردن غذاهاي کمکی و یا نامناسب بودن آنها •

 عادت هاي نا مناسب مثل خوردن چاي پیش یا پس از غذا •

  نشانه هاي کم خونی

رد ولی بطور کلـی نشـانه   نه هاي کم خونی به شدت کاهش ذخیره آهن بدن بستگی دانشا  
  :هاي زیر در کم خونی دیده می شود

       
وصـلگی، حساسـیت بـه سـرما، تحریـک پـذیري و       ضعف عمومی، خستگی مـزمن،کم ح  •

  افسردگی
جه، بـی خـوابی، تـاري دیـد،آمادگی بـراي سـرماخوردگی و       رنگ پریدگی، سر درد،سـرگی  •

 عفونت

 بی اشتهایی، سوء هاضمه و سوزن شدن انگشتان دست و پا •

 در مراحل پیشرفته تر، تنگی نفس به همراه تپش قلب  •
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خلی لب ها و پلک هاي پایینی چشـم را معاینـه   عالوه بر آزمایش خون می توان قسمت دا
در افراد کم خون پلک هاي چشم و مخاط لب ها کم رنگ، صورتی و یا مایـل بـه سـفید    . کرد
  .در حالیکه در افراد طبیعی قرمز رنگ است.است
پاك  المت هاي باال، خط هاي کف دست نیزدر افراد مبتال به کم خونی شدید، عالوه بر ع  

  .می شود
  
  

  ض کم خونیعوار
  :ماهه تا دو ساله عبارتند از 6عوارض کم خونی فقر آهن در شیرخواران 

  اختالل در تکامل و هماهنگی سیستم اعصاب حرکتی •
 اختالل در تکامل گفتاري و پیشرفت در امور تحصیلی •

 تغییرهاي رفتاري مانند بیتفاوتی، خستگی، بی حسی و غیره •

  
  علل کم خونی در کودکان

ار است که باعث می شود بـدن نتوانـد بـه    رف کم غذاهاي آهن دمهمترین علت مص -1
  .اندازه کافی خون بسازد

از دست رفتن خون از بدن کودکانی که مبتال به بیماریهـاي انگلـی مثـل کـرم قـالب       -2
 .دار،ژیاردیا و ماالریا شده باشد

اگر نوزادي زودتر از موقع متولد شود ذخیره آهن کبدش کافی نخواهـد بـود ذخیـره     -3
 .ماهگی کافی است 6الی  5عی کبد معموالً تا طبی

شـروع مـی   )مـاهگی  6تا 4(معموالً کودکانی که غذاي کمکی را دیرتر از زمان مناسب -4
یرا شیر مـادر بـه تنهـایی نیازهـاي     ز.کنند بیشتر در معرض خطر کم خونی می باشند

 .ماهگی تامین نمی کند 6تا  4غذیه کودك را بعد از سنین ت

 امانند خوردن چاي پیش یا پس از غذ عادت هاي نامناسب -5

  
  پیشگیري
ذاهاي آهن دار در دوران حاملگی است این  کار احتمـال تولـد نـوزاد    مصرف زیاد غ-الف  
 گـر، گوشت و ج غذاهاي حیوانی مثل: هن دارعبارتند ازبرخی از مواد غذایی آ.ا کم می کندنارس ر
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در بسـیاري از  )بوس نگرفتـه باشـد  س بخصوص اگر( تخم مرغ و سایر غذاها مانند حبوبات، غالت
  ).طبق جدول دارویی.(الزم است قرص آهن نیز داده شود موثر

طبـق جـدول   .(هـن داده شـود  ل مقـدار الزم آ به نـوزادان نـارس بایـد در سـه مـاه او      -ب
  .براي اینکار از مربیان و یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی کمک بگیرید)دارویی

ك رژیم غذایی مخلوطی، حـاوي غـذاهاي آهـن دار داده    ماهگی باید به کود 6از سن  -پ
م مـرغ و  ،سبزیجات و بتدریج در ماههاي بعد،از تخ)عدس و ماش(،حبوبات)برنج(مانند غالت.شود

  .ه کردگوشت قرمز، می توان استفاد
راههـایی اسـت بـراي    )با کفش(ندن پارعایت اصول بهداشتی، توالت بهداشتی و پوشا -ت

  .کرم قالب دارلوگیري از آلودگی با ج
اده مـی  یلـی از مـوارد قرصـهاي ضـد ماالریـا د     بابیماري ماالریا باید مبارزه شود در خ -ث

  .شدودك باید یا تجویز پزشک بادادن قرص ضد ماالریا به ک.شود
البتـه اگـر دارو همـراه بـا     .گاهی داروهاي آهن دار باعث ناراحتی گوارشی می شود: توجه 

  .خواهد بودغذا خورده شود ناراحتی کمتر 
در اثر خوردن قرص آهن رنگ مدفوع سیاه خواهـد شـد و   ضمناً به مادران توصیه شود که 

  .وردن تعداد زیادي از آنها به یکباره ایجاد ناراحتی می کندخ
  

  نبی اشتهایی در کودکان و علل آ
  

عـه کننـده بـه مراکـز بهداشـتی      ن یکی از شکایات شایع مـادران مراج بی اشتهایی در کودکا
هایی در شـیرخواران و  عوامل گوناگونی باعث بروز بـی اشـت  .رمانی و خانه هاي بهداشت می باشدد

برخی از این عوامل بسادگی قابل درمان هستند،اما برخی بدلیل سـهل انگـاري بـه    .کودکان می گردد
  .   بیماري مهمی تبدیل می شوند

از موارد می توان ایـن   بهرحال با شناخت علل مختلف بی اشتهایی در کودکان در بسیاري 
  .مشکل را بصورت کامالً موثر رفع نمود

  
  بی اشتهایی چیست؟

بی اشتهایی عبارت است از کاهش و یا از بین رفتن حس تمایل به خوردن وآشامیدن مـواد    
ایـن مرکـز   .بطور کلی مرکز کنترل اشتها در مغز و در ناحیه هیپوتاالموس قرار دارد. غذایی گوناگون
  . حرك هاي روانی و جسمی مختلف قرار می گیردتحت تاثیر م
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  نکاتی چند در زمینه کاهش اشتها در کودکان
  :علل اصلی کاهش اشتها در کودکان

  )خصوصاًدستگاه گوارش و تنفس(ابتال به بیماریهاي عفونی و انگلی •
 )مثل روي، آهن(رژیم غذایی یکنواخت و فقدان مواد مغذي که بر اشتها اثر دارند •

 سوء تغذیه •

 غصه،حسادت و اضطراب در کودکان •

 )مثالً بعلت دندان در آوردن(زخم هاي دهانی •

  
  با آنها علل امتناع کودك از خوردن غذاهاي جامد در دوران تغدیه تکمیلی و نحوه مقابله والدین

در  کودك ممکن است بیمار باشد یا کودك در اثر ابتال به بیماریهاي عفونی، انگلـی، زخـم   •
در این صورت کودك راباید .اشتهاي خود را به غذا از دست می دهد دهان یا سوزش گلو،

  .جهت معالجه نزد پزشک برد
اغلب کودکان بواسطه ورود نوزاد جدید،بیماري مادر و یا .کودك ممکن است غمگین باشد •

در اینصـورت کـودك   .غیبت مادر غمگین می شوند و اشتهاي خود را از دسـت مـی دهنـد   
 .ت بیشتر،خصوصاً در هنگام غذاخوردن استغمگین،نیازمند عشق و محب

مثـل   ز و سـفت به کودك وسیله تمی.نیش زدن باشنددندانهاي کودك ممکن است در حال  •
 .ودهید تا بجقاشق بد

  : ممکن است نحوه معرفی غذاي جامد توسط مادر صحیح نبوده است از آن جمله •
ر شروع غذاي کمکـی  ورت تاخیر داغلب شیرخواران در ص(تغذیه تکمیلیتاخیر در شروع  -

ش مـزه و طعـم هـاي    ماهگی به بعد تمایل خود را به خوردن به غذاهاي دیگر و پذیر 9از 
  .)هندجدید از دست می د

. پافشاري زیاد مادر به خوراندن غذاهایی که کودك نسبت به خوردن آنها عالقـه اي نـدارد   -
 .ه باشدطر خوشی نداشتشود که کودك از زمان غذا خوري خا این امر باعث می

 .خوراندن مقادیر زیادي مایعات شیرین و شیرینی در فواصل وعده هاي غذایی -

 .استفاده از شیشه و سر پستانک در تغذیه تکمیلی کودك -
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  والدین چه کمکی می توانند به مشکل غذا خوردن کودکان و کاهش اشتهاي آنها بکنند
  

براي این منظور کمـی فعالیـت   . کودکان باید در هنگام غذا خوردن احساس گرسنگی کنند  •
پیش از غذا و عدم مصرف شیرینی یا مایعات شیرین در بین وعده هاي غذایی کمـک مـی   

الزم به ذکر است که کودك نباید در هنگام غذا خوردن خیلی خسته و خواب آلـوده  . کنند 
  . باشد 

ن غذاهایی بـا طعـم   اکثر کودکا. در تغذیه کودکان از غذاهاي مورد عالقه آنها استفاده کنید  •
 .کمی شیرین را دوست دارند و غذاهاي شور و ادویه دار را نمی پسندند

در غذا دادن به کودك صبور باشید کودکان را به غذا خوردن تشویق کنید و بواسطه حـرف   •
کودکـان همچنـین   . زدن و محبت کردن به آنها این زمان را براي کودکان لذت بخش کنید 

ند و اگر به آنها اجازه بکارگیري مهارت هاي جدیـد مثـل اسـتفاده از    تمایل به استقالل دار
 .انگشتان براي برداشتن غذا داده شود ممکن است مقدار بیشتري غذا بخورند

. از پافشاري و اصرار زیاد، در مواقعی که کودك تمایلی به خوردن ندارنـد ، اجتنـاب شـود    •
نسبت به غذا خوردن او بـی تفـاوت    ولی در عین حال. هرگز به زور به کودك غذا ندهید 

 . نباشید

. ساعت بعد مجدداً امتحـان کـرد    2یا  1در صورت امتناع کودك از خوردن غذا ، می توان  •
در این فاصله از دادن هـر گونـه مـاده غـذایی دیگـر یـا       . یا تا وعده بعدي غذا منتظر ماند 

 . مایعات شیرین خودداري کنید 

د کنید و در این زمان به او توجه بیشـتري در مقایسـه بـا    کودك را براي غذا خوردن تمجی •
 . زمانی که از خوردن غذا امتناع می کند ، نشان دهید 

در صورت عدم تمایل کودك به خوردن انواع غذاها، با استفاده از روش هایی چـون تغییـر    •
غذاها بـه   با تزئین. در ترکیب ، مزه ، قوام و نحوه طبخ غذاها او را به خوردن تشویق کنید 

شکلهاي جالب نظیر شکل حیوانات ، گـل ، عروسـک و غیـره بشـقاب غـذاي کـودك را       
 .برایش جالب کنید تا او به خوردن آنها تشویق شود 

تناع می کند مـی تـوان آن مـاده    ماگر کودك از خوردن ماده غذایی که برایش مفید است ، ا  •
عم و یا شکلی در آورد کـه مـورد   غذایی را با غذاي مورد عالقه اش مخلوط کرد و یا به ط

 . پذیرش کودك است 

بـه طـور کلـی    . کودکان معموالً در کنار دیگر کودکان به غذا خـوردن تشـویق مـی شـوند      •
 .حضور افراد مورد عالقه کودکان ، آنها را به غذا خوردن راغب می سازد
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واصـل آن  در سال دوم عمر، از دادن شیر مـادر بالفاصـله قبـل از غـذا خـوردن و یـا در ف       •
ولی در سال اول کامالً عکس این مطلـب ، یعنـی اول شـیر مـادر و سـپس      . اجتناب شود 

 . غذاي کمکی توصیه می شود 

نکته مهم ایـن  . به تغذیه کودکان در هنگام بیماري و دوران نقاهت باید توجه بیشتري کرد  •
بـد خصوصـاً در   است که تغذیه کودکان در این دوران باید متناسب با تحمل آنهـا ادامـه یا  

مصرف مقدار بیشتري غذا (دوران نقاهت بیماري، مقدار غذاي دریافتی کودك افزایش یابد 
در هر وعده و همچنین افزودن یک وعده اضافی غذا براي جبران رشـد یـه تعویـق افتـاده     

نکته قابل ذکر این است که اگر کودك هنوز با شیر مادر تغذیه می شود ، ). ضروري است 
بطـور  . عات تغذیه با شیر مادر در دوران بیماري و نقاهت قویاً توصیه می گردد افزایش دف

کلی تغذیه بیشتر کودك در این دوران تا رسیدن به وزن پیش از زمان شروع بیمـاري بایـد   
 . ادامه یابد

پیش از شروع تغذیه کودکان بیمار، می توان دست و صورت آنهـا را شسـت تـا احسـاس      •
تمیز کردن بینی گرفته کودکان بیمار پیش از تغذیه ، عمل غذا خوردن  بعالوه. راحتی کنند 

 . را برایشان آسانتر می کند 

مثل (در تغذیه کودکان بیمار، از غذاهایی که خوردن آنها براي این نوع کودکان آسان است  •
  . استفاده کنید ) شیر ، فرنی، سوپ و انواع پوره جات و غیره 

 

  :افت غذاي کودك را افزایش داد چگونه می توان میزان دری
  . اگر کودك هنوز با شیر مادر تغذیه می شود ، دفعات شیردهی را افزایش دهید  •
میـان   2وعده اصـلی و   3وعده در روز شامل  5(وعده هاي غذایی کودك را افزایش دهید  •

 )وعده

 .در هر وعده مقداري بیشتر غذا به کودك بدهید  •

اضافه کردن (پر انرژي و سرشار از ریز مغذیها استفاده کنید در تغذیه کودك از مواد غذایی  •
بعـالوه مصـرف   . مقداري کره یا روغن مایع گیاهی باعث افزایش انرژي غـذاها مـی شـود    

سبزي هاي  مواد غذایی مانند گوشت ،ماهی ،جگر ، تخم مرغ و شیر و همچنین میوه هـا و 
 ). تند نیز توصیه می شود که داراي ارزش غذایی باالیی هس Aسرشار از ویتامین 

 . در دوران بیماري به غذاي کودك توجه بیشتري کنید و او را به غذا خوردن تشویق کنید  •

در دوران نقاهت بیماري غذاي بیشتري به کودکان بدهید تا رشد به تعویـق افتـاده در آنهـا     •
 : براي این منظور می توان . جبران گردد 
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ه کودك داد و همچنین تا رسـیدن بـه وزن مطلـوب یـک     در هر وعده مقدار زیادتري غذا ب -
  .وعده اضافی غذا به او داد 

 .مصرف غذاهاي پر انرژي و سرشار از ریز مغذیها را افزایش داد -

  
 

  Aکمبود ویتامین 
  

یکی از مهمترین کمبودهاي تغذیه اي در بین کودکان خصوصاً در سنین پایین مـی   Aکمبود ویتامین 
  : تامین کمبود این وی. باشد 
) خصوصاً اسهال و عفونتهاي دستگاه تنفسـی (باعث افزایش خطر ابتالء به انواع عفونت ها  •

  . و مرگ در کودکان می شود 
 . برابر افزایش می دهد  4تا  2خطر عفونت و مرگ کودکان را به میزان  •

 . دوره نقاهت بیماري ها را طوالنی تر می کند  •

باعث شب کوري ، آسیب رسیدن بـه چشـمها و نهایتـاً    در موارد شدید کمبود این ویتامین  •
 . کوري مطلق می شود 

 . موجب اختالل در رشد استخوانها و سیستم خونسازي در بدن کودك می شود  •

  
هسـتند   Aساله آسیب پذیرترین گروه سنی از نظر کمبود ویتـامین   8ماهه تا  6کودکان 

  :زیرا
  . بیشتر است  Aبه ویتامین رشدشان سریع است و به همین دلیل ، نیازشان  •
 :ي عفونی می شوند و در نتیجه بیشتر دچار بیماریها •

در آنها محـدود   Aبیشتر دچار بی اشتهایی می شوند و دریافت مواد مغذي از جمله ویتامین -
  .می شود

در اثر اسهال و عفونتهاي دستگاه گوارش و بیماریهاي انگلی ، جذب این ویتـامین در آنهـا    -
 .کاهش می یابد

در بسیاري از عفونتهاي معمول ایـن سـنین مثـل اسـهال و سـرخک       Aنیاز آنها به ویتامین  -
 .افزایش می یابد
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  هستند ؟ Aچه کودکانی بیشتر در معرض خطر کمبود ویتامین 
بخصـوص  (انـرژي و یـا بیماریهـاي عفـونی      –کودکان مبـتالء بـه سـوء تغذیـه پـروتئین       •

  .)اسهال،سرخک،دستگاه تنفس و آبله مرغان
هسـتند   Aود دچـار کمبـود ویتـامین    ز شیر مادرانی تغذیه می کنند کـه خـ  شیرخوارانی که ا •

اسـت ، دریافـت    Aبخصوص شیرخوارانی که آغوز را که منبع بسـیار خـوبی از ویتـامین    (
 .)نکرده اند 

خطـر کمبـود   . نظیر مناطق خشک زندگی می کننـد   Aکودکانی که در مناطق کمبود ویتامین •
صولی از سال که سبزیها و میوه هـاي سرشـار از ویتـامین کـم اسـت ، نیـز       در ف  Aویتامین

 . افزایش می یابد 

 ).LBW(گرم 2500نوزادان با وزن تولد کمتر از  •

 .کودکان خانواده هاي کم درآمد •

  
   

  
  
  

  Aعلل اصلی کمبود ویتامین 
 Aمصرف ناکافی مواد غذایی حاوي ویتامین  •

ئله خصوصـاً در مـورد مـادران بـاردار و شـیرده از      اتمام ذخایر کبدي آن در بدن ایـن مسـ   •
اهمیت ویژه اي برخوردار است ، زیرا ذخایر این ویتامین در بدن نوزادان آنها نیز کم اسـت  

 .کمبود دارد Aو به عالوه شیر این دسته از مادران از نظر ویتامین 

عفونـت و   در بـدن در اثـر   Aکاهش جذب و یا اخـتالل در تبـدیل و اسـتفاده از ویتـامین      •
چربیها  مواد غذایی حاوي روغنها و(بیماري و یا مصرف ناکافی چربی و روغنها و پروتئین 

و پروتئین براي استفاده مناسب آن توسط بدن ضروري مـی   Aبراي جذب مناسب ویتامین 
 .)باشد

  
  چه هستند ؟ Aمنابع غذایی ویتامین 

ع کاروتن ها بویژه بتا کـاروتن و در  در منابع گیاهی به صورت پیش ویتامین انوا Aویتامین   
  .است  منابع حیوانی آن Aبهترین منابع ویتامین . منابع حیوانی به شکل رتینول فعال یافت می شود 

ان باال بردن مقاومت بدن آنها در مقابـل ابـتالء بـه عفونـت     در کودک Aبا اهمیت ترین نقش ویتامین 
هاي معمول دوران کودکی نظیر اسهال ، عفونتهاي مجاري تنفسی فوقانی ، سرخک ، برونشیت و آبله 

  . مرغان است 
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ساله آن دچـار شـبکوري باشـند و یـا      8تا 2کودکان % 1در جامعه اي که  Aکمبود ویتامین   
میکرومول در لیتـر باشـد ، بـه عنـوان     % 7 ساله کمتر از 8ماهه تا  6کودکان % 10میزان رتینول سرم 

  .یک مشکل بهداشتی آن جامعه محسوب می شود
  . شیر مادر است  Aبراي شیر خوار بهترین منبع ویتامین  •
جگر ،زرده تخم مرغ،شیر پر چربی، کـره، روغـن کبـد مـاهی ،مـاهی      : منابع حیوانی شامل  •

 )مثل کیلکا(کوچک با جگر 

و کـدو حلـوایی ،    گ سبز تیره ،سبزیهاي زرد مثل هویجا برسبزیهایی ب: منابع گیاهی شامل •
 .میوه هاي زرد و نارنجی رنگ مثل زرد آلو ،قیسی،خرمالو و نارنگی
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  تمرین در کالس درس
  

با کمک مربی و سایر دانـش آمـوزان علـل سـوء تغذیـه در      -1
 . کودکان را بحث کنید 

ربی و سایر دانش آمـوزان علـل بـی اشـتهایی در     با کمک م-2
 . کودکان را بحث کنید 

  تمرین در خارج از کالس
 .سوء تغذیه را تعریف کنید -1

 .علتهاي سوء تغذیه در کودکان منطقه خود را بررسی کنید -2

 . مشکالت ناشی از کمبود ویتامین آ را شرح دهید  -3

 . موارد نیازمند ارجاع را بیان کنید  -4
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 فصل اول
 

 

سال در  8روش کـار در مراقبت کودکان زیر
 خانه بهداشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
نکات مهم در آموزش بهداشت فردي کودك و مشاوره -1

 .با مادران را شرح دهید
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  :طریقه حمام کردن کودك 
حمام کردن مرتـب کـودك در سـالمت و بهداشـت او اهمیـت زیـادي دارد و بایسـتی در          

  . صورت امکان نوزاد را در هر روز شستشو داده و حداقل هفته اي یکبار حمام نمود 
  

  :زمان اولین استحمام نوزاد
دارد ولی اتفاق نظر بر این است که در مورد زمان اولین استحمام نوزاد اختالف نظر وجود   

درجـه   36-37شرط الزم براي استحمام تثبیت عالئم حیـاتی نـوزاد بـه خصـوص درجـه حـرارت       
  . سانتیگراد می باشد 

از طریق خون مادر و مـایع   HIVو نیز  Bدر مورد مواردي که احتمال انتقال ویروس هپاتیت   
دن نوزاد مورد تردید و قابـل بحـث اسـت و تـا     آمینوتیک آغشته به خون وجود دارد زمان حمام کر

زمان اثبات آن نوزاد به عنوان منبع آلودگی در نظر گرفته می شود و باید تا زمانی که بـدن نـوزاد از   
خون و مایع آمینوتیک از طریـق اسـتحمام تمیـز و پـاك شـود احتیاطهـاي اسـتاندارد الزم از قبیـل         

همچنین باید از استحمام روتین نـوزادان در  . ام گرددپوشیدن دستکش در هنگام تماس با نوزاد انج
بخشهاي نرسري در هر زمان ممکن اجتناب شود و استحمام بر اساس ارزیابی هر نوزاد انجام گیرد 
و زمان قراردادي براي آن مشخص نشود ولی معموالً در نوزاد سالم و فول ترم اولین استحمام بایـد  

بار در هفتـه   3تا  2د در مورد تعداد دفعات حمام کردن نوزاد ساعت پس از تولد انجام شو 24تا  6
کافی است و باید از استحمام روزانه اجتناب شود قبل از افتادن بند ناف نیز می توان نوزاد را حمام 

درجه حرارت آبی که براي حمام کردن نوزاد به کار می رود و نیز نظـارت و توجـه دقیـق بـه     . کرد
ن در تمامی اوقات استحمام مهم می باشد مناسب بودن درجه حـرارت آب  نوزاد در حین حمام کرد

گرماي آب بیشتر از پوست بوده ولی سـبب داغـی و   . را مادر می تواند با آرنج خود تشخیص دهد 
متوقـف کننـده   (می باشد و اثر باکتریواستاتیک 5سطح پوست نوزاد پس از تولد PH. سوختن نشود 
این نکته قابل توجه است که فقط آب گرم معمولی براي استحمام  آن مهم می باشد) رشد میکروب

نوزاد بکار رود صابونها و لوسیونهاي قلیایی به دلیل تغییر اسیدیته پوست نوزاد نباید بـه کـار رونـد    
شستن نوزاد باید از سمت سر بـه سـمت   . چون باعث مساعد کردن شرایط رشد باکتریها می شوند

ردن باید چینهاي بدن مثـل کشـاله ران و زیـر بغـل و چینهـاي مفصـلی       پاها باشد و هنگام حمام ک
دستگاه تناسلی در هر دو جـنس بـه   . همچنین گوشها با دقت و مالیمت تمیز و بعداً خشک گردند 

آلـت و   ردر نوزادان دختر از جلو به عقب شستشو انجام شود و در نوزادان پس. دقت شستشو شود 
د از هر نوع مواد مدفوعی تمیـز شـوند پـس از    راف مقعنیز نواحی اط کپلها و. بیضه ها تمیز گردند 

استحمام باید نوزاد خشک گردد و در محیط گرم قرارداده شود به خصوص سر نوزاد بایـد بخـوبی   
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خشک و پوشیده شود لباسهاي نوزاد از قبل گرم شده باشند و از جنس نرم و گشاد و راحت باشند 
  . وشانند و پس از خشک کردن به نوزاد بپ

سال خود وسایل حمام جدا تهیه کرده و موقـع حمـام کـردن     8به مادران بگوئید براي کودکان زیر 
  :کودکان وسایل زیر را آماده نمایید

  لگن جهت آب گرم  •
 صابون مالیم و بی بو •

 پنبه •

 پارچ آب •

 لیف مخصوص نوزاد •

 حوله براي خشک کردن •

 لباس تمیز •

 کهنه •

 )در صورت نیاز(روغن زیتون •

درجـه سـانتیگراد باشـد و محـل آن در معـرض جریـان هـوا         30ي اتـاق بایـد گـرم و حـدود     هوا
در صـورتیکه کـه دماسـنج در    . حرارت آب حمام متناسب با فصل ، و عمق لگن زیاد نباشد .نباشد

دسترس نباشد می توان به مادران آموزش داد که با فرو بردن آرنج خود در آب حرارت آن را تعیین 
  .نمایند

  . دا باید دستها را با آب و صابون شسته و به ترتیب زیر عمل نمایند ابت  
  .چشمهاي کودك را با یک  تکه پنبه خیس تمیز نمایند  
سر و پشت نوزاد را روي بازو و دست نگه داشته و سر او با شامپوي مخصوص کودکان و   

  .به خوبی خشک نماییدبدنش را با صابون بدون بو شسته و با آب ، آبکشی کرده و سپس با حوله 
استفاده از روغن زیتون در مورد نوزادي که بدنش خیلی خشک و پوسته پوسته مـی شـود     

چنانچه ناف نوزاد بهبود پیدا نکرده بعد از حمام کردن با گاز تمیز و با گـاز اسـتریل   . اشکالی ندارد
  .بپوشانند

  
  :آموزش طرز بستن کهنه

توان تا زد و استفاده کرد چنانچه شورت الستیکی کهنه هاي مربع شکل یا سه گوش را می   
  .باعث تحریک پوست کودك می شود از تماس آن با پوست کودك خودداري شود 
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باید ابتدا کودك را روي یک پارچه تمیز و نرم خواباند و کهنه کثیف را درآورده و اعضـاي    
تمیـز، آبکشـی کـرده و     تناسلی و سرین کودك را با آب نیمگرم و از جلو به عقب شست و بـا آب 

  . خشک نمود 
محلول و یا روغن مخصوص را با یک قطعه پنبه تمیز و در نواحی تناسلی و سرین کودك   

  . مالیده تا از نفوذ ادرار به پوست جلوگیري شود 
سپس کهنه تمیز را زیر کودك قرار داده و لبه کهنه را از وسط پاهاي کودك بیـرون آورده و    

  .بر روي هم قرار داده و شورت الستیکی را می پوشانیم بعد دو طرف آن را 
کهنه هاي آلوده را در محل مناسب پاك نموده و در داخل ظرف یا سطل مخصـوص قـرار     

  . داده و هر چه زودتر با آب تمیز و صابون مالیم شست 
استفاده از پوشک براي اطفال مناسب نیست چـون عـالوه بـر اینکـه ممکـن اسـت سـبب          

وستی شود ، معموالً پوشک استفاده شده را داخل زبالـه مـی اندازنـد و باعـث آلـودگی      تحریکات پ
  . محیط شده و محل مناسبی نیز براي رشد انواع میکروبها فراهم می شود 

  
  :آموزش طرز پوشاندن لباس کودك 

اغلب مادران ، پیش از تولد نوزادان ،لباسها و وسایل مخصوص او را تهیه می کنند ، لباس   
شما نیز بایستی در مورد این وسـایل در دوران  . وزاد بایستی از پارچه نرم ، سبک و گرم تهیه شود ن

اما در اینجا به منظور یادآوري و نیز آموزش مجدد به مادرانیکـه ،  . بارداري به مادران آموزش دهید 
پوشاك مورد  اشاره مختصري به وسایل و. نوزاد خود را جهت مراقبت به خانه بهداشت می آورند 

  .نیاز نوزاد می نماییم
پیراهن ، زیر پیراهن ، لباس شلواري، شلوار رو ، پیش بند، شلوار السـتیکی،یک  : این وسایل شامل 

جهـــت عـــوض کـــردن کهنـــه کـــودك ، کاله،روسري،دســـتکش،ناف ) مشـــمع(تکــه نـــایلون  
وازلین یا روغـن   بند،سنجاق،ملحفه،پنبه،صابون،شامپو مخصوص بچه،پماد سوختگی ناشی از کهنه ،

  ..زیتون ، حوله نرم ، لحاف ، سطل مخصوص کهنه و
به مادران آموزش دهید که لباس نوزاد و کودکان را زود به زود عوض کرده و بـا صـابون مالیـم و    

  . بدون بو آنها را شسته و در محلهاي تمیز خشک نمایند 
د از حمام کـردن و بسـتن کهنـه    لباس کودك باید طوري باشد که دست هاي او در آن آزاد باشد بع

لباس کودك را بپوشانند به این ترتیب که ابتدا انگشتهاي خود را از سوراخ آستین نوزاد داخل کرده 
راهن رد کننـد سـپس لبـاس بلنـد روي پیـراهن      یو به کمک آن دست کودك را گرفته و از آستین پ



١٤٢ 
 

انده و بندهاي آن را می بندنـد  بپوشانند و چنانچه از پشت بسته می شود کودك را روي شکم خواب
  .به کودك می پوشانند) در فصل سرما بافتنی(و کت کوتاه 

لباس رو از سر طفل پوشانده و با پوشاندن کاله،روسري و کفش نرم، لباس پوشـیدن کـودك تمـام    
رختخواب نوزاد باید در محلی قرار داده شـود کـه در معـرض جریـان هـوا نباشـد و از       . می شود 

  . ر ،چپق و قلیان در اتاق نوزاد خودداري شود کشیدن سیگا
به اطرافیان نوزاد توصیه نمایید از بغل کردن و بوسیدن نـوزاد و ورود افـراد بیمـار بـه اتـاق نـوزاد       

  . جلوگیري شود 
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  :سایر مراقبتهاي بهداشتی کودك
  : به مادران در مورد مسائل زیر آموزش دهید   

  .فت روزانه و تعویض لباسها و کهنه ها اهمیت زیادي داردنظا –الف 
در چند روز اول تولد مدفوع نوزاد به رنگ قهوه اي سوخته یا سبز تیره اسـت  : و مدفوع  ررااد -ب

بعد از روز چهارم مکونیوم از بین رفته و مـدفوع زرد رنـگ و   . که معموالً آن را مکونیوم می گویند 
است و بتدریج سـفت مـی شـود و معمـوالً نـوزاد روزي دو مرتبـه       آبکی و داراي بوي مخصوصی 

اجابت مزاج می کند ولی گاهی در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند بعـد از هـر نوبـت    
  . شیر دادن اجابت مزاج وجود دارد که این حالت طبیعی است و نباید با اسهال اشتباه شود 

عد از تولد نشان طبیعی بودن دستگاههاي ادراري و گوارشی او دفع ادرار و مدفوع در ساعات اول ب
در صورتیکه نوزاد مکونیوم دفع نکرد و نفخ شکم داشت ممکن است به دلیـل بسـته بـودن    . است 

  .د باشد که در اینصورت باید نوزاد را ارجاع فوري دادعسوراخ مق
  .قوام طبیعی داشته باشد از طرف دیگر ممکن است نوزادي هر چند روز یکبار اجابت مزاج با

  . حتماً باید با پرش توام باشد  رن پساخروج ادرار در نوزاد
به والدین توصیه نمایید که عمل ختنه کردن را در اولین فرصت توسط پزشک انجام دهند و از  -پ

  . ختنه کردن کودك توسط افراد غیر پزشک خودداري کنند
  . عاً به پزشک ارجاع فوري داده شود در صورت خونریزي یا عفونت پس از ختنه سری

بعد از ختنه بهتر است براي جلوگیري از تماس زخم و یا عفونی شدن آن از کهنه استفاده نشـود و  
کهنه به دور کمر کودك پیچانده شود و تا حد امکان آلت تناسلی خشک نگهداري شـود و از بکـار   

دارویی دارو در اختیار مادر قرار دهیـد و   بردن پودر و یا داروهاي سنتی پرهیز شود و مطابق جدول
  : به او آموزش دهید طبق دستور زیر عمل نماید 

  . محل را مواد ضد عفونی کننده شستشو دهد  -1
 . هر روز محل زخم را با گاز استریل و دارو پانسمان نماید  -2

 در صورت استفاده از کهنه براي جلوگیري از زخم سر آلت این محل را با پماد سـوختگی  -3
بعد از انجام معاینات و مراقبتهاي الزم و دادن آموزشها ، کلیه خـدمات ارائـه   . چرب نماید 

  . شده را در پرونده مراقبت کودك ثبت کنید 
  

   
  
  
  



١٤٦ 
 

  مراجع در گردآوري مطالب جزوه 
  کتاب ها

ارت وز, ، معاونـت امـور بهداشـتی    1374آبان شیرخواران چاپ سوم، شیر مادران و تغذیه  -1
 .ان و آموزش پزشکیبهداشت درم

 ) 3و 1جلد (بلوك هاي بهورزي -2

، خطـر بـراي بهـورز ان و ماماهـاي روسـتایی      مراقبت از زنان باردار و نوزادان در نعـرض   -3
معاونت بهداشتی اداره کل بهداشت خـانواده بـا   درمان و آموزش پزشکی،وزارت بهداشت ،

 . 1376، چاپ دهم سازمان ملل متحدهمکاري صندوق کودکان 

زیـر نظـر   براي کودکان خردسال، مترجم فرخنده مفیدي، پرورش فعالیتهاي محرك  رشد و -4
 . 1375تابستان  شوراي بررسی، مؤسسه انتشاراتی قدیانی

معاونـت   ، درمـان و آمـوزش پزشـکی   انتشارات وزارت بهداشت –دارونامه خانه بهداشت  -5
 .بهداشتی

جمهـوري اسـالمی   شـیر مـادر    تغذیه بـا ناشر انجمن ترویج  شیرخواران،دانستنیهاي تغذیۀ  -6
 ). 1998 -1377(  با همکاري سازمان بعداشت جهانیایران

 ) OSKY  )2000 کتاب طب اطفال -7

 کتاب طب اطفال نلسون -8

  
  جزوات

، دکتـر ناهیـد عزالـدین ،    براي آمـوزش بهـورزان و ماماهـاي روسـتایی     تغذیه با شیر مادر  -1
، آبـان  داشت و خانواده و مـدارس  اداره کل به سوسن سعدوندیان، دکتر مریم جاوید مجد،

  1372ماه 

بـا  ) فریبا کاله دوز، زهره طباطبـایی (سال 6راهنماي پایش رشد و بهبود تغذیه کودکان زیر  -2
 1378، دکتر ربابه شیخ االسالم، اداره تغذیه معاونت بهداشتی دکتر کامل شادپور  راهنمایی 

 سال پایه اول بهورزي  6مراقبت اطفال در کودکان زیر  -3

 فصلنامه هاي بهورز  -4

اداره تغذیـه معاونـت بهداشـتی وزارت بهداشـت،     : جزوه ارتقاء رشد کودك ، تهیـه کننـده   -5
 درمان و آموزش پزشکی با همکاري یونیسف

 79پیک ماما روستا ، بهار  -6
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ارائـه شـده در   ( اداره تغذیه معاونت بهداشتی و یونیسـف شاوره کردن نشریۀ مشترك مهنر  -7
 )1378زرگداشت خدمات استاد دکتر محمد قریب بیست و یکمین همایش ب

 ویژه نامه دهان و دندان–فصلنامه بهورز  -8

معاونـت  ( -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی–عمل کارت مراقبت کودك دستور  -9
)سالمت  


