توصیه های تغذیه اطفال شیرخوار

زمانیکه مادران مشکوک یا مصاب به کووید ۱۹ -باشند

زمانیکه مادران مشکوک یا مصاب به کووید ۱۹ -باشند
پیام های مهم برای کارکنان صحی ومشوره دهندگان تغذی:
•براساس رهنمودهای جهانی متام عملکردهای  IYCFبه شکل قبلی میباشد:
−در جریان ساعت اول بعد از تولد باید شیر مادر به نوزاد داده شود.
−طفل باید در مدت  6ماه اول حیات تنها با شیر مادرتغذیه شود.
−طفل از  6ماهگی الی  2سالگی با غذاهای مکمل صحی و متناسب با سن تغذیه شود.
−تغذیه با شیر مادر را الی  2سالگی و یا بیشرت از آن ادامه دهید.
•جهت معلومات بیشرت به دفرتچه پیام های کلیدی یونیسف در فایل کمیته مشوره دهی تغذیه اطفال و شیرخواران مراجعه شود
(.)https://www.unicef.org/nutrition/files/Key_Message_Booklet_2012_small.pdf
•کارکنان صحی همه مادران را توصیه منایند که شیردهی اطفال خویش آغاز و ادامه دهند – حتی اگرمشکوک یا مصاب به کووید – 19باشند.
•تا به امروز  ،ویروس در مایع آمنیوتیک یا شیر مادر دریافت نشده است  ،به این معنی است که ویروس در دوران بارداری یا از طریق شیر مادر منتقل منی شود .به همین
ترتیب شیر دوشیده شده مادرانیکه مصاب یا مشکوک به کووید  -۱۹اند حامل انتقال مرض به طفل شان منی باشد  .برخی از مادران در جریان که از ویروس کووید ۱۹ -
صحت یاب میشوند ممکن جهت شیردهی شیرخواران خویش نیاز به حامیت بیشرت داشته باشند.
•این مواد ساده گرافیکی به گونه ای طراحی شده است که متناسب با منت های محلی باشند و ممکن است به صورت دوره ای تجدید شود تا اینکه شواهد جدید را منعکس
سازد.

اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ -
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اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ -
•دستهای خود را مکررا به مدت  ۲۰ثانیه با آب روان و صابون بشویید .شسنت دست ها با صابون ویروس کووید  ۱۹ -را از بین می برد.
•از اعضای خانواده تقاضا منایید که دستهای خویش را به مدت  ۲۰ثانیه با آب روان و صابون بشویند.
•هنگامی تغذیه و یا مراقبت از طفل از ماسک طبی (درصورت دسرتسی) و یا ماسک تکه ای استفاده منایید.
•از اعضای خانواده و کسانی که از کودک شام مراقبت مینامید تقاضا منایید که از ماسک طبی (درصورت دسرتسی) و یا از ماسک تکه ای استفاده منایند.
•صورت  ،بینی یا چشم های خود را ملس نکنید و از اعضای خانواده و دیگران تقاضا منایید که از متاس به صورت  ،بینی یا چشم خودداری کنند.
•جهت جلوگیری از پخش قطرات هنگام عطسه و یا رسفه دهن و بینی خویش را با دستامل کاغذی و یا آرنج دست بپوشانید .بعد از استفاده دستامل های کاغذی را بطور
مصون دفع منوده و دستهای خویش را با صابون و آب روان بشویید.
•درصورتیکه به ویروس کووید ۱۹ -مشکوک و یا مصاب شده باشید سطوح ملس شده را مکررا ْ با صابون و آب روان پاک منایید.
•فاصله فزیکی (اجتامعی) را مراعات منایید .حداقل  ۱مرت از یک دیگر دوری کنید .و فاصله پیشنهاد شده  ۲مرت میباشد.
•در خانه مبانید و از رفنت به بازار ،محالت پر ازدحام و از مراسم عمومی (فاتحه یا عروسی) خودداری منایید.
•از اعضای خانواده تقاضا کنید که در خانه مبانند و از رفنت به بازار ،محالت پر ازدحام و از مراسم عمومی (فاتحه یا عروسی) خودداری منایید.
•اگربرای خرید مواد غذایی ،تهیه آب ،خرید دوا و یا مراجعه به مراکز صحی نیاز به بیرون رفنت دارید ،از محالت پرازدحام خودداری مناید و تا حد امکان فاصله فزیکی
(اجتامعی) را مراعات کند.

هنگام والدت و بسرت شدن اقدامات الزمه را مراعات منایید

هنگام والدت و بسرت شدن اقدامات الزمه را مراعات منایید
•اگر به کوید –  ۱۹مشکوک و یا مصاب شده اید ،کارکنان صحی در وقت والدت جهت مراقبت بیشرت طفل شام و مراقبت از دیگران در شفاخانه/کلینیک نسایی والدی
اقدامات وقایوی بیشرتی را انجام خواهند داد.
•کارکنان صحی از لباس های محافظتی استفاده خواهند کرد و شام را در پوشیدن ماسک صحی (درصورت دسرتسی) و یا ماسک تکه ای هنگامی گرفنت و شیردهی طفل
نوزاد همکاری خواهند منود.
•متاس جلد به جلد با طفل بزودترین فرصت بعد از تولد باید صورت گیرد .متاس جلدی بدن طفل را گرم منوده و در تنفس به او کمک مینامید که به ساده گی شیرمادر را
مبکد و مادر و نوزاد احساس نزدیکی منایند.
•در جریان اولین ساعت بعد از تولد طفل مکیدن شیر مادر را رشوع مناید .درحالیکه پستان مادر نرم و مالیم میباشد و مکیدن شیر مادر به زودترین فرصت طفل را کمک
میکند تا مکیدن را بیاموزد.
•کلسرتوم یا فله اولین شیر است که طفل شام را از بیامری و انتانات محافظت می کند.
•زمانیکه در شفاخانه/کلینیک هستید با طفل نوزاد خود باشید.ه نوزاد بطور مکررا ْ شیر مادر داده شود تا اینکه مادر مقدار زیاد شیر را تولید مناید.
•در روزهای ابتدایی بعد از تولد ،هیچ نوع از مایعات را بشمول آب به نوزاد تان ندهید و از تغذیه هر نوع مایعات الی  ۶ماهگی خودداری منایید.
•زمانیکه از شفاخانه یا کلنیک مرخص میشوید ،و در حالت بهبود از مرض کوید –  ۱۹هستید شام به اسرتاحت بیشرت و در مراقبت از نوزاد تان به کمک بیشرت نیاز دارید.

هنگام شیردهی در روز و شب اقدامات احتیاطی را انجام بدهد

هنگام شیردهی در روز و شب اقدامات احتیاطی را انجام بدهد
•زمانیکه شام از کووید –  ۱۹صحت یاب میشوید جهت مراقبت از نوزاد ،قبل و بعد از متاس به نوزاد دست های خود را مکررا ْ به مدت  ۲۰ثانیه با آب روان و صابون
بشویید.
•از اعضای فامیل و کسانیکه از طفل شام مراقبت مینامید تقاضا منایید که دست های خود را به مدت  ۲۰ثانیه با آب روان و صابون بشویند.
•تا زمانیکه بطور کامل صحت یاب میشوید هنگامی شیردهی از ماسک طبی/ماسک غیر طبی و یا تکه استفاده منایید.
•شام و یا سایر کسانیکه در اطراف طفل شام هستند ،در موقع رسفه و یا عطسه باید دهن و بینی خویش را با آرنج دست و یا دستامل کاغذی بپوشانند که از پخش قطرات
خودداری شود و فورا دستاملهای کاغذی استفاده شده را دفع کنید و سپس دستها را با آب پاک و صابون بشویید.
•شیردهی طفل را محافظت میکند حتی اگر مصاب به کوید –  ۱۹باشد.
•متام عملکردهای شیردهی به شکل قبلی میباشد:
√روز و شب به طفل شیرمادر داده شود.
√برای  ۶ماه اول طفل را خالص با شیر مادر تغذیه منایید .شیرمادر متام غذا و آب که طفل به آن نیاز دارد تهیه میکند .شیرمادر طفل شام را از امراض نیز مراقبت
مینامید.
√در مدت  ۶ماه اول برای نوزاد از هیچ نوع مواد غذایی و مایعات حتی آب استفاده نشود.
√حتی در موسم گرمی نیز شیرمادر برای تشنگی طفل کافی میباشد.
√تغذیه نوزاد بدون از شیرمادر سبب میشود که طفل سینه/پستان مادر را کمرت مکیده  ،تولید شیر نزد مادر کم میگردد و ممکن طفل نیز بیامر شود.

برای جلوگیری از انتشار کوید –  ۱۹دستهای خود را مکررآ با آب روان و صابون برای ۲۰
ثانیه بشویید.
تشناب
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برای جلوگیری از انتشار کوید –  ۱۹دستهای خود را مکررآ با آب روان و صابون برای ۲۰
ثانیه بشویید.

•در مبارزه با کوید –  ۱۹شسنت دست ها مکررآ با صابون و آب روان برای مدت  ۲۰ثانیه الزمی میباشد .این برای صحت طفل و متام فامیل شام الزمی میباشد.
•در اوقات ذیل همیشه دست های خود را بشویید:
√قبل از آماده ساخنت و خوردن غذا
√قبل از تغذیه اطفال شیرخوار
√بعد از استفاده ازبدرفت/تشناب
√بعد از پاک کردن مواد غایطه طفل

•شسنت دستها مکررا ْ بعد از متیز منودن بینی ،رسفه و عطسه با استفاده دستامل کاغذی ،پاک کاری خانه ،بعد از انجام کشاورزی ،و بعد از دست زدن به حیوانات یا مالداری
الزمی میباشد.

برای شسنت دست ها به مدت  ۲۰ثانیه مراحل ذیل را مراعات منایید.
2

1

3

4

5

6

9

8

7

برای شسنت دست ها به مدت  ۲۰ثانیه مراحل ذیل را مراعات منایید.
•همیشه دستهای خود و اطفال خویش را به مدت  ۲۰ثانیه بشویید ،و مراحل ذیل را درنظر بگیرید:
۱.دست های خود را با آب پاک و روان تر منایید.
۲.دستهای خود را با اندازه کافی صابون مبالید تا کف مناید.
۳.کف های دست خود را با یکدیگر مبالید.
۴.انگشتان خود را باهم ببندید و به (پشت و جلو) با یکدیگر مبالید.
۵.هر یک از انگشت بزرگ را مبالید.
۶.بندهای دست خود را به طرف آرنج های دست مبالید.
۷.زیرناخن های خویش را پاک منایید.
۸.بعد از مالیدن به مدت  ۲۰ثانیه ،دست های خود را با آب روان بشویید.
۹.دست های خود را در هوای آزاد خشک منایید.

مترینات تهیه غذای مصون و آب پاک

مترینات تهیه غذای مصون و آب پاک
•زمانیکه شام از کووید –  ۱۹صحت یاب میشوید ،سایر اعضای فامیل را تشویق منایید که غذای مصون و آب پاک را تهیه منایند.
•قبل و بعد از تهیه غذا دستهای خود را مکررا ْ با آب روان و صابون بشویید.
•در وقت تهیه غذا از ماسک طبی (درصورت دسرتسی) و یا ماسک تکه ای استفاده شود.
•برای نوشیدن و پخنت از آب پاک استفاده منایید .درصورتیکه از مصون بودن آب مطمین نیستید ،آب را بجوشانید .شام میتوانید که از مقدار کمی کلورین و یا فلرت آب نیز
استفاده منایید.
•درصورت امکان ،از ظروف مخصوص که برای افراد مصاب/مشکوک به ویروس اند ،استفاده منایید .و این ظروف بعد از هر بار استفاده با آب و صابون شستشو شود.
•متام ظروف از قبیل جک ،کاسه ،بشقاب وغیره با آب و صابون متیز شود و در جای پاک و مصون نگهداری شود.
•میوه و سبزیجات خام قبل از پخنت باید با آب پاک شسته شود.
•متام وسایل آشپزی را از قبیل میز و تخته برش سبزیجات با آب روان و صابون شستشو منایید.
•مواد غذایی خام از قبیل گوشت ،ماهی ،مرغ را قبل از پخنت از دیگر مواد غذایی دور نگهدارید که از پخش میکروب ها جلوگیری شود.
•گوشت ،ماهی و تخم را کامال بپزید.
•بعد از آماده ساخنت غذا هر چه زودتر غذا خورده شود.
•طفل خود را با دست های پاکیزه ،کاسه و قاشق پاک ،و پیاله پاک تغذیه منایید.
•غذایی آماده شده در جریان دو ساعت به اطفال داده شود .غذای از قبل آماده شده باید بصورت کامل گرم شود.

استفاده ازغذایی مکمل و مصون
از  ۱۲الی ۲۴
ماهگی

از  ۹الی ۱۲
ماهگی

از  ۶الی ۹
ماهگی

استفاده ازغذایی مکمل و مصون
•درصورتیکه شام و یا اعضای فامیل شام از کووید  -۱۹صحت یاب میشوید ،الزم است که از غذایی مکمل و مصون برای طفل استفاده منایید که از  ۶ماهگی آغاز میشود الی
 ۲۴ماهگی ادامه داده شود.
•قبل از آماده ساخنت غذا و تغذیه طفل باید دست های خود و دیگران را با آب روان و صابون به مدت  ۲۰ثانیه بشویید.
•متام وسایل آشپزی را از قبیل میز و تخته برش سبزیجات باید با آب روان و صابون شستشو منایید.
•اگر شام /ویا دیگر اعضای فامیل مصاب به کووید –  ۱۹هستید هنگام تغذیه طفل از ماسک طبی (درصورت دسرتسی) و یا ماسک تکه ای استفاده منایید.
•هنگام عطسه و یا رسفه دهن و بینی خویش را با دستامل کاغذی و یا آرنج دست جهت جلوگیری از پخش قطرات بپوشانید .به شکل درست و صحی دستامل کاغذی را دفع
منوده و دستهای خویش را با صابون و آب روان بشویید.
•طفل را از کاسه و قاشق مخصوص او تغذیه منایید.
•توصیه های ملی را در مورد شیوه های تغذیه مکمل از قبیل دفعات ،مقدار ،قوام ،تنوع ،تغذیه نظر به رضورت و رشایط صحی را تعقیب منایید.
•طفل خود را بااحتیاط تغذیه منایید .با بسیار حوصله مندی طفل خود را برای خوردن غذا تشویق منایید .طفل را به خوردن مجبور نسازید.
•در صورتیکه امکان داشته باشد طفل خود را انواع مختلف غذا بدهید که شامل میوه جات ،سبزیجات ،حبوبات و انواع غذای حیوانی مانند تخم ،گوشت ،مرغ ،و لبنیات میباشد.
•غذاهای که دارای قند ،منک و چربی بیشرت باشد مانند غذاهای رسخ شده ،شیرینی ،جوس و مواد منکی را برای اطفال خویش ندهید زیرا که این غذاها برای طفل تان غیر
صحی میباشند.
•غذاهای جویده شده را به اطفال خویش ندهید.
•درصورتیکه طفل شام مریض میشود هنگام صحت یاب شدن نیاز به مایعات و غذاهای اضافی دارد .به طفل شیرمادر را بیشرت بدهید و طفل را در وقتی مریضی تشویق به
خوردن غذاهای نرم و اشتها آور کنید.
•بعد از مریضی ،به مدت  ۲هفته طفل خود را خوب تغذیه منایید تا اینکه وجود طفل دوباره مقاومت حاصل مناید.

چه وقت باید با کارکنان صحی مشوره منایید؟

واکسين
سوء تغذی
غذا نخوردن

استفراغ
کردن

تب

عفونت تنفسی

بی خوابی

اسهاالت

چه وقت باید با کارکنان صحی مشوره منایید؟
•الزم است که طفل خود را با نظرداشت کارت در اوقات معینه به مرکز صحی برده و واکسین منایید.
•به خدمات صحی مطابق توصیه های محلی ادامه دهید ،زمان و محل ارایه خدمات صحی ممکن تغیر مناید.
•درصورتیکه شام احساس مریضی میکنید  ،از عضو فامیل خود ،که صحتمند است ،تقاضا منایید که طفل شام را برای اخذ واکسین به کلینیک صحی بربد و از خدمات صحی
مستفید شود و درمورد رشد ،صحت و تغذیه طفل شام بازپرسی مناید.
•درصورت بروز عالیم ذیل طفل خود را فورا ْ به کارکنان صحی و یا کلینیک صحی بربید:
√اعراض کوید  -۱۹که شامل تب ،رسفه خشک و مشکل در تنفس میباشد.
√امتناع از غذا و بروز کمرنگی و ضعف در وجود طفل
√استفراغ (جذب نکردن و برگشتاندن مواد غذایی)
√اسهاالت (بیشرت از سه بار مدفوع آبگین برای دو روز و یا بیشرت/خون در مدفوع ،چشم های فرورفته)
√اختالج (انقباضات رسیع و مکرر بدن ،شخ شدن یا تشنج عضالت  ،لرزیدن)
√فرورفنت عمیق قسمت پایینی قفسه سینه وقتی کودک نفس می کشد ،یا به نظر می رسد که شکم طفل به سمت باال و پایین حرکت می کند (انتانات تنفسی)
√تب
√سوء تغذی (الغر بودن قابل مشاهده یا تورم بدن)

چطور باید شیر دوشیده شود؟ و چطور طفل از طریق پیاله تغذیه شود؟

چطور باید شیر دوشیده شود؟ و چطور طفل از طریق پیاله تغذیه شود؟
چرا باید شیرمادر دوشیده شود؟
•یک مادر میتواند که شیر خود را بدوشد زیرا که:
√درصورتیکه دوری مادر از طفل تا زمان صحت یاب شدن مادر ،توسط کارکنان صحی توصیه میشود ،مادر برای کم نشدن تولید شیر باید شیر خود را بدوشد.
√برای برقراری تولید شیر مادر بعد از جداشدن مادر از طفل
√درصورتیکه مادر می داند قرار است از طفل شیرخوار خود دوری کند و نوزاد اش نباید تغذیه خود را از دست بدهد.
مراحل برای دوشیدن شیرمادر
•هنگام دوشیدن شیر ،مادر باید از ماسک طبی/پارچه ای که روی صورت را بپوشاند ،استفاده منایید.
•دست های خود را به مدت  ۲۰ثانیه با آب روان و صابون بشویید.
•پیاله و یا ظرف را که برای دوشیدن شیر استفاده مینامیید باید متیز باشد.
•راحت باشید.
•بعضی اوقات مساژدادن سینه توسط تکه ای گرم مفید بوده ،زیراکه جریان شیرمادر را رسیع میسازد.
•انگشت شست خود را روی پستان و باالتر از ناحیه تاریک در اطراف نوک پستان ( areolaیا ناحیه حلیمه) و انگشتان دیگر را در قسمت زیر پستان عقب نوک پستان قرار دهید.
•با انگشت شست و دو انگشت اول را کمی به سمت دیوار سینه فشار دهید و سپس به آرامی به سمت قسمت تاریک ثدیه (آریوال) فشار دهید.
•شیر ممکن است به شکل قطره و یا بشکل جاری بریزد .شیر را در ظرف پاک جمع منایید.
•از مالیدن جلد ثدیه که باعث کبودی یا فرشدن نوک پستان که سبب توقف در جریان شیر می شود ،خودداری منایید.
•موقعیت شصت و انگشت را تغیر بدهید و یا سینه را فشار دهید و در اطراف آریوال آزاد کنید.
•حداقل یک سینه را به  ۳الی  ۵دقیقه فشار دهید و بعدا ْ سینه دیگر را فشار دهید و بعدا ْ بشکل دوره ای این عملکرد را تکرار منایید (به مدت  ۲۰الی  ۳۰دقیقه).

تغذیه طفل از طریق شیرخشک تا زمان صحت یاب شدن مادر از کووید – ۱۹

چطور باید شیر دوشیده شده را نگهداری و طفل را تغذیه منود:
•قسمت بیرونی پیاله یا ظرف را قبل از ذخیره کردن شیر با صابون و آب متیز کنید.
•شیر دوشیده شده را در ظرف پاک و رسپوش دار نگهدارید.
•شیر دوشیده شده مادر الی  ۸ساعت در درجه حرارت اتاق (در سایه) و الی  ۲۴ساعت در یخچال میتواند نگهداری شود.
•هنگام تغذیه طفل از ماسک طبی/ماسک تکه ایی استفاده منایید  ،درصورتیکه در نزد شام عالیم کووید  ۱۹ -بروز منوده و یا شام به متاس شخصیکه مصاب به کووید -۱۹
بوده است قرار داشته اید.
•شیر دوشیده شده مادر را از ظرف رسپوشدار وپاک به قدر رضورت در پیاله به طفل بریزید .از کارکنان صحی بخواهید که طریقه آنرا برای شام بیاموزاند.
•شیردوشیده شده مادر را از طریق پیاله برای طفل بدهید .پیاله را به گوشه لب باالیی طفل قرار داده و بگذارید که طفل مقدار کمی از شیر را بنوشد و بعدا ْ توسط زبان
خویش شیر را بچوشد .شیر را در دهن طفل نریزید.
•استفاده از شیرچوشک برای طفل صحی منیباشد زیرا که شسنت آن مشکل بوده و سبب انتقال میکروب به طفل میشود.

یادداشت :تغذیه با غذا و مایعات بغیر از شیرمادر به اطفال که کمرتاز شش ماه هستند ،بشمول شیر حیوانات یا آب ،سبب بروز مریضی در طفل میشود.

تغذیه طفل از طریق شیرخشک تا زمان صحت یاب شدن مادر از کووید – ۱۹
بطور مصون شیر خشک را مخلوط و طفل شیرخوار را تغذیه منایید:
•در حالی که مادر در حال بهبودی از کووید  ۱۹ -باشد و تا زمانیکه مادر به شیردهی آماده شود ،تغذیه طفل از طریق شیرخشک آخرین توصیه خواهد بود.
•درصورت تغذیه طفل شیرخوار از شیرخشک تا زمانیکه مادر از ویرس کووید –  ۱۹صحت یاب میشود ،بسیار مهم است که شیرخشک را بشکل مصون مخلوط و طفل را تغذیه منایید.
جهت مخلوط منودن شیرخشک مراحل ذیل را مراعات منایید:
•زمانیکه شیرخشک را آماده میسازید باید از ماسک طبی (درصورت دسرتسی) و یا ماسک تکه ای استفاده منایید.
•قبل از اینکه شیرخشک را آماده منایید دستهای خویش را با آب و صابون به مدت  ۲۰ثانیه بشویید.
•برای ضد عفونی منودن متام سطوح را متیز و وسایل را با آب جوش بشویید.
•رهنمودهای که در عقب قطی شیر چاپ شده دقیق بخوانید .درصورتیکه نفهمیدید از دیگران کمک بیگیرد تا برای تان واضح شود.
•به مقدار رضورت (به مدت  ۱ساعت) شیرخشک را به طفل آماده منایید.
•مقدار آب جوشانده و یا تصفیه شده را بدقت اندازه گیری کنید که با شیرخشک نوزاد مخلوط شود.
•مقدار شیرخشک را بدقت اندازه گیری منایید.
•شیر خشک و آب را تا زمانی مخلوط منایید که پودر بطور کامل حل شود.
چطور باید طفل خودرا با شیر خشک تغذیه منایید:
•زمانیکه طفل را از شیرخشک تغذیه مینامیید باید از ماسک طبی و یا تکه ای استفاده منایید.
•قبل از اینکه نوزاد را با شیر خشک تغذیه منایید دستهای خویش را با آب روان و صابون به مدت  ۲۰ثانیه بشویید.
• شیرخشک را توسط پیاله که با آب جوشانده متیز شده باشد ،به طفل بدهید.
•پیاله را به لب باالیی طفل قرار داده و بگذارید که طفل مقدار کمی از شیر را بنوشد و بعدا ْ توسط زبان خویش شیر را بچوشد .شیر را در دهن طفل نریزید.
•استفاده از شیر چوشک برای طفل صحی منیباشد زیرا که شسنت آن مشکل بوده و سبب بروز میکروب به طفل میشود.

یادداشت :تغذیه با غذا و مایعات به غیراز شیرمادر به اطفال که کمرتاز شش ماه هستند ،بشمول شیر حیوانات یا آب ،سبب بروز مریضی در طفل میشود.

