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  هاي مراقبت سالمتویزیت
 سن   

 اقدامات الزم                                       
 14-15 روزگی 5-3

 روزگی
45-30 

 روزگی
2 

 ماهگی
4 

 ماهگی
6  

 ماهگی
7 

 ماهگی 
9 
 اهگیم

12 
 ماهگی

15 
 ماهگی

18 
 ماهگی

2 
 سالگی

2,5 
 سالگی 

3 
 سالگی

4 
 سالگی

5  
 سالگی

                  معاینه پزشک 
                بدو تولد ایمن سازي

                 پایش رشد 
                 ارزیابی تغذیه 

(رویش        ن و دندان ارزیابی دها
  اولین دندان

          

                 ارزیابی بدرفتاري با کودك 
                  A+Dویتامین تجویز 

                 آهنتجویز 
           Ο Ο Ο Ο Ο  شیر مادر غربالگري

   Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  متابولیک 
               Ο  ژنتیک 
    Ο     )ویزیت اولین(  بینایی 

 نوزاد نارس)(
             

 Ο Ο )یکبار سال 6-3(  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο )ویزیت اولین(  شنوایی

                 ) RED FLAGSتکامل (
                 (تست استاندارد) تکامل

 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  Ο Ο فشار خون 
 Ο    Ο Ο Ο   Ο Ο Ο     آنمی

 Ο  Ο Ο Ο            دیس لپیدمی 
هایی راهنمایی

 براي والدین
           Ο Ο Ο Ο Ο  سالمت مادر

                 کودك ارتقا تکامل 
                 تغذیه کودك 
                 کودك پیشگیري از آسیب

                 سالمت دهان و دندان 
عوامل محیطی موثر بر 

 سالمت 
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 خودهاي مراقبت بهداشتی و پیشگیرانه کودکان براي مراقبت از کودکانی که از سرپرستی شایسته والدین برخوردار بوده و مشکل عمده و مهمی از باشد. بنابراین توصیههر کودك و خانواده منحصر به فرد می -1
ی یابد. این رهنمودها مطابق با توافق کمیته کشوري علمی مشورتیگردد و اگر شرایط از وضعیت نرمال فاصله گرفت معاینات دیگري ضرورت ممیپردازند توصیهدهند و به نحو مطلوبی به رشد و نمو مینشان نمی

 سازد. العاده مراقبت مداوم در مراقبت بهداشتی جامع تأکید دارد و اجتناب از چندگانگی مراقبت را خاطر نشان میکودکان بیان گردیده است. این کمیته بر اهمیت فوق

 بایست در اسرع وقت جدول را به روز کرد و اقدامات الزم را براي این کار انجام دهیم. جام نشده باشد مینقرار گیرد و موارد ذکر شده در زمان پیشنهادي ا اگر کودك در هر سنی براي اولین بار تحت مراقبت

 ان تغییراتی در آن داد.   توباشد و به عبارتی وابسته به شرایط هر بیمار میهاي پزشکی نمیهاي این جدول به عنوان استاندارد مراقبتتذکر: توصیه

نمایی بایست شامل: راهگردد. این مالقات قبل از تولد میکسانی که نیازمند مشاوره هستند توصیه می شوند و نیزبار اول صاحب فرزند میمالقات قبل از تولد با والدین (در معرض خطر) یا والدینی که براي  -2
 باشد. ریزي شده تغذیه میمسائلی که پیش خواهد آمد، گرفتن شرح حال مناسب، توضیح مزایاي تغذیه با شیر مادر و نیز روش برنامهچه باید منتظر آن باشند و والدین در مورد آن

ساعت پس از  72تا  48بایست شوند میاز شیر مادر تغذیه میهاي الزم مربوط به کودك تازه متولد شده انجام گیرد. توصیه به تغذیه با شیر مادر صورت پذیرد، کلیه نوزادانی که بایست ارزیابیبراي هر نوزاد می -3
 هاي الزم ارزیابی شوند. ها و توصیهترخیص، از نظر وزن، روش تغذیه با شیر مادر، تشویق

 گردد. ریزي به روز شده و تکمیل میدر هر مالقات، برنامه -4

 هایشان را درآورند و نواحی خاص بدن را بطور مناسب بپوشانند. بایست لباس برهنه گردد. کودکان بزرگتر میبایست کامالًدر هر بازدید معاینه کامل جسمی ضروري است و شیرخوار می -5

 ماهگی این فرم تکمیل شود. 2که در این زمان تکمیل نشد تا در صورتیشود،روزگی تکمیل می 3-5فرم غربالگري شیر مادر در ویزیت  -6

 مل کشوري انجام شود. غربالگري متابولیک باید طبق دستورالع -7

  ماهگی) 6(ترجیحاً قبل از هاي بعدي انجام شود. غربالگري شنوایی اگر در زمان تولد انجام نشده باشد در ویزیت -8

 ماه تکرار شود.  6در عرض  داگر کودك همکاري نکرد غربالگري مجد -9

 باشد. معاینات بعدي طبق توصیه دندانپزشک انجام شود. تر مناسب میهاي دندانپزشکی ابتدایی زودرسبراي بعضی کودکان انجام ارزیابی -10

 بایست بخش تفکیک ناپذیر هر مالقات با والدین باشد.  اي متناسب با سن بر اساس راهنماي تغذیه میمشاوره تغذیه -11

 ماهگی براي کودك شروع شود.   6غذاي کمکی از پایان   -12

 شروع شود. ها براي کودك دستورالعمل مکمل طبق   A + D ویتامین -13

 ها براي کودك شروع شود. قطره آهن طبق دستورالعمل مکمل -14

 
 
 
 
 
 

 .د کودکان در معرض خطر انجام شوددر مور   Ο اجرا گردد.   کلید:
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 :ارزیابی کنیدوجود عالئم و نشانه هاي خطر را در کودك در هر بار مراقبت،  
 .دهید ارجاع پزشک به نوبت از خارج را کودك سریعاً عالئم این از یک هر داشتن صورت در 

 ت هاي ادغام یافته کودك سالم را شروع کنید.در صورت عدم وجود این عالئم مراقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :  نشانه هاي خطرعالئم و از نظر  ماه 60تا  ماه 2کودك ارزیابی               
  
 
  
 
  
 
  

طبقه 
 بندي
 کنید

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها
براي ارزیابی ودرمان به چارت  

  .مانا مراجعه کنید

          ساعت بعد پیگیري شود 24 

 بیماري خیلی شدید 
      

 ي خطر:هادر صورت وجود هر یک از عالئم و نشانه 

 قادر به نوشیدن یا شیر خوردن نیست-
 استفراغ هاي مکرر دارد-
 ج داشته استتشن-
خواب آلودگی غیر عادي یا کاهش ســطح هوشــیاري  -

 دارد 
 
  

ارزیابی کودك را طبق   
 صفحات بعدي ادامه دهید

عالئم و نشانه هاي 
 خطر ندارد

 هیچکدام از نشانه هاي فوق را نداشته باشد 

 

 ال کنید:ؤس    نگاه کنید:
آیا کودك بی حالی یا     

خواب آلودگی غیرعادي 
 دارد؟ 

 قادر به نوشیدن یا شیر خوردن می باشد؟ آیا     

  آیا هر چیزي را که می خورد استفراغ می کند؟  

                     تشنج داشته است؟کودك آیا  

 

 نشانه هاي خطر  :عالئم و ماه از نظر  2ارزیابی شیرخوارکمتراز               
    سوال کنید :          :مشاهده کنید حال عمومی   

 هوشیاري کاهش سطح 
 بی قراري و تحریک پذیري  

 تحرك کمتر از معمول و بی حالی   
درجه حرارت زیر بغلی را اندازه  

 بگیرید

مساوي  زیربغلیدرجه حرارت تب: -
 درجه سانتی گراد 37,5 یا باالتر از

درجه حرارت  :درجه حرارت پایین-
نتی درجه سا  36,5زیربغلی کمتر از 

 گراد
 
 

تعداد تنفس شیرخوار را در یک  
دقیقه بشمارید (شیرخوار باید آرام 

 باشد)
بار در دقیقه  60تنفس تند (  

بار  60اگر یک نوبت بیش از  یابیشتر)
 در دقیقه بود، بار دیگر بشمارید. 

 نه قفسه سی شدید توکشیده شدن 
 پرش پره هاي بینی  
 ناله کردن 
 مالج برآمدگی 
  زردي 

 اهش قدرت مکیدن دارد؟ آیا ک  

کند؟آیا به طور مکرر استفراغ می
آیا تشنج (حرکات غیرعادي) 

                 داشته است؟
 

      

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها
در صورت مشاهده هریک از نشانه  

هاي خطر شیرخوار نیاز به توجه فوري 
 دارد، به چارت مانا مراجعه شود. 

 گیري شودساعت بعد پی 24  

بیماري احتمال  
 شدید خیلی 

  عالئم زیر:یک از  ورت داشتن هرص در  

 کاهش قدرت مکیدن  

 استفراغ مکرر 

 تب  

 بی قراري و تحریک پذیري  

 تشنج  

 تنفس تند  

 تو کشیده شدن شدید قفسه سینه  

 پرش پره هاي بینی  

 ناله کردن  

 تحرك کمتر از معمول و بی حالی  

 اختالل هوشیاري  

 رت پاییندرجه حرا 
 زردي   زردي  به بوکلت مانا مراجعه شود  

ارزیابی کودك را طبق صفحات   
 بعدي ادامه دهید

عالئم و نشانه هاي 
 خطر ندارد 

 نداشته باشدا   هیچکدام ازنشانه هاي فوق ر  

بقه ط
 بندي

  کنید  
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 وزن کودك را اندازه بگیرید. منحنی وزن کودك را رسم کنید    :  ارزیابی وزن براي سن
 منحنی رشد کودك ( وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد)  رسم شود و بررسی گردد.  3راي تفسیر کامل وضعیت رشد کودك الزم است  هر ب                                                         

 ها/ اقدامتوصیه طبقه بندي منحنی وزن براي سن

 شدیدوزنیکم  z- score 3- پایین •
 سالمت مرکز خدمات جامع پزشک ارجاع به 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

 z- score 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي   •

 وزنیکم

 به منحنی وزن براي قد مراجعه شود  
 اي مشاوره و ارائه توصیه هاي تغذیه 
 روز بعد  5براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  پیگیري   
 پیگیري براي ارزیابی رشد کودك:   

 روز بعد10ماه  2زیر  
 هفته بعد 2اهه تا یکسال م 2  
 باالي یک سال یک ماه بعد 

 در صورتی که وزن کودك اضافه نشده باشد، در اولین پیگیري به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع دهید  

 شود یمنحنی وزن براي قد بررس  احتمال اضافه وزن +z- score  1 بیشتر از  •

 + و1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي •
 د رشد نامعلوم یا رون •
 روند رشد متوقف شده یا •
نیازمند بررسی بیشتر از  نزولی روند رشد    •

 نظر وزن

 شود بررسیمنحنی وزن براي قد  
 اي را ارائه دهیدهاي تغذیهتوصیه 
  بعد روز 5 کودك تغذیه اصالح ارزیابی براي پیگیري 
 :  کودك رشد ارزیابی براي پیگیري 

 روز بعد10ماه  2زیر    
 هفته بعد 2اهه تا یکسال م 2  
 باالي یک سال یک ماه بعد  

 مراقبت ارجاع شود 2بعد از  در صورتی که وزن کودك اضافه نشده باشد،  

 + و1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي •
 یا  میانهروند رشد به موازات  •
 صعوديروند رشد  •

 طبیعی

 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید 
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 منحنی قد کودك را رسم کنید. قد کودك را اندازه بگیرید.   :   سن  برای  قد  ارزیابی
 منحنی رشد کودك ( وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد)  رسم شود و بررسی گردد. 3راي تفسیر کامل وضعیت رشد کودك الزم است  هر ب                                                  

 

 ها/ اقدامتوصیه طبقه بندي سن  منحنی قد براي

 پزشک مرکز خدمات جامع سالمت  ارجاع به   کوتاه قدي شدید  - z- score 3پایین •
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت    کوتاه قدي z- score 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي •
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت    خیلی بلند قد  +3z- scoreبیشتر از   •
 ي شودساعت بعد پیگیر 24 

 -z 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  •

score  و 
 روند رشد نامعلوم یا  -

 روند رشد متوقف شده یا
 کند شدهروند رشد  -

نیازمند بررسی بیشتر از 
 نظر قد

 هاي روتینادامه مراقبت 
 ايهاي تغذیهتوصیه 
  بعد روز 5 کودك تغذیه اصالح ارزیابی براي پیگیري 
 :  کودك شدر ارزیابی براي پیگیري 

 ماه بعد 1ماه:   6کوچکتر از  
 ماه بعد 2ماه:   12تا  6 
 ماه بعد 3سال:   1بزرگتر از  

  مراقبت ارجاع شود 2بعد از در صورتی که قد کودك اضافه نشده باشد،  

 -z 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي   •

score  و 

 یامیانه روند رشد به موازات -
  صعوديروند رشد -

 یابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهیدارز  طبیعی
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 منحنی دور سر کودك را رسم کنید، سپس طبق جدول زیر ارزیابی و  طبقه بندي کنید و توصیه هاي الزم را ارائه دهید. کودك را اندازه بگیرید. دور سر  : )سال 2زیر  ارزیابی کودك از نظر دور سر (شیرخوار
 
 

   سن  براي  سر  دور  منحني  بندي  طبقھ  ھا  توصیھ
  خدمات جامع سالمت مرکز  پزشکارجاع به  
 ساعت بعد پیگیري شود 24 
 

 دور سر کوچک (میکروسفالی)
 – z- score 3پایین 

 

  خدمات جامع سالمت رکز  پزشک ارجاع به م 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 
 

 دور سر بزرگ (ماکروسفالی)
 +3z- scoreباالي   

 پیگیري 
 هفته بعد  2ماه:  6زیر 
  ماه:  یک ماه بعد 6باالي 
 

نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور 
 سر 

 و   z- score 3+ تا مساوي   z- score 3- مساوي   
 یاروند افزایش دور سر،  نامعلوم  -
 روند افزایش دور سر متوقف شده یا  -
 یر موازي بامنحنی میانگین غروند افزایش دور سر  -

  ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید
 دورسر طبیعی

 و   z- score 3+ تا مساوي   z- score 3- مساوي 
 منحنی میانگین موازي با  -
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 منحنی وزن براي قد کودك را رسم کنید. :   قد وزن برايارزیابی کودك ازنظر 
  ن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد)  رسم شود و بررسی گردد.منحنی رشد کودك ( وز 3هر  راي تفسیر کامل وضعیت رشد کودك الزم است ب                                                                                  

 

 
 ها/ اقدامتوصیه بنديطبقه وزن براي قدمنحنی 

 سالمت خدمات جامع مرکز  پزشکارجاع به   شدید الغري z-score 3- یین پا

 ساعت بعد براي اطمینان از مراجعه کودك  پیگیري شود 24 
 يالغر z- score 2-   کمتر از تاz- score 3-  مساوي  

 
 سالمت  خدمات جامع مرکز پزشکارجاع به  
 پیگیري شودبراي اطمینان از مراجعه کودك ساعت بعد  24 

 سالمت مرکز خدمات جامع  پزشکارجاع به    یچاق z-score 3+باالي 

 +z-score 3تا مساوي  z-score 2+ بیشتر از  ساعت بعد براي اطمینان از مراجعه کودك  پیگیري شود 24 
 

 وزن  اضافه
 

 +z-score 2تا مساوي   z-score 1+ بیشتر از
 

 کودك را از نظر تغذیه ارزیابی کنید   نوزه اضاف خطر احتمال
 آموزش  تغذیه کودك بر اساس راهنماي مشاوره تغذیه براي کودك با اضافه وزن 
  بعد روز 5 کودك تغذیه اصالح ارزیابی براي پیگیري 
 :  کودك رشد ابیارزی براي پیگیري 

o بعد روز10 ماه 2 زیر 
o  2 بعد هفته2 یکسال تا ماهه  
o  بعد ماه یک سال یک باالي 

 
 .ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید طبیعی z-score 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي
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  گیماه 6 تا پایانارزیابی تغذیه شیرخوار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 توصیه ها طبق بندي نشانه ها
 تطابق  صورت در

 تغذیهنداشتن 
 مادرشیر باشیرخوار 

  مطلوب شرایط با

 تغذیه مشکل احتمال
 با شیر مادر دارد 

مشاوره با مادر در مورد  هر -
مشکل تغذیه اي  و  رعایت نحوه 

 صحیح شیردهی
پیگیري طبق جدول پیگیري -

 انجام شود
در صورت لزوم ارجاع به پزشک  -

 / مشاور شیرمادر
 با تغذیه صورت در

 شیرمصنوعی
در صورت نداشتن اندیکاسیون  دارد شیرمصنوعی با تغذیه

 قطعی تغذیه با شیرمصنوعی :
 افزایش یا ایجاد  براي را مادر
تدریجی  قطع و شیرمادر با تغذیه

 دستورعمل برابر( شیرمصنوعی
 و کمک) شیرمصنوعی توزیع

 .کنید راهنمایی
در صورت داشتن -

اندیکاسیون قطعی تغذیه با 
 شیرمصنوعی:

برابر دستورعمل توزیع 
 عی عمل کنیدشیرمصنو

اصول صحیح تغذیه مصنوعی را به 
 مادر آموزش دهید.

در صورت وضعیت 
مطلوب و طبیعی تغذیه 

 با شیرمادر

با شیرمادر  مشکل تغذیه
 ندارد

مادر را در مورد تغذیه انحصاري -
 با شیر مادر تشویق  کنید 

 شروع نکردن ماهگی 4در ویزیت -
ماهگی و  6تغذیه تکمیلی تا پایان 

 6غذیه تکمیلی از پایان شروع ت
 ماهگی را تأکید کنید. 

ارزیابی کودك را طبق صفحات  -
 بعدي ادامه دهید.

 : تغذیه با سایر شیرها)( سوال کنید  : (تغذیه با شیر مادر)/ بررسی کنید سوال کنید
 ر مادر یا شیرمصنوعی یا بطور توام یا با شیردام تغذیه می شود؟  با شی :نوع تغذیه شیرخوار را سوال و تعیین کنید

 تغذیه با شیرمادر :
 ) 2و1جداول  : (  *روزگی 5تا  3مراقبت  -1
 آیا جریان شیر زیاد شده است؟  -
 کند؟  آیا نوزاد هوشیار است و تقاضاي شیر می-
 تغییرات وزن نوزاد از زمان تولد را بررسی کنید   -
 کهنه مرطوب در شبانه روز است؟  2-3ساعت اول  48ت ادرار نوزاد در آیا دفعا-
 بار در شبانه روز)؟  2بار و سپس حداقل 1حداقل  2و1آیا نوزاد اجابت مزاج زرد و شل دارد؟ (در روز -
 : **هفتگی (تا استقرار شیردهی)  6روز گی تا 3-5مراقبتهاي  -2
  )2باشد؟ (جدول پستان و بطور متناوب از پستانها می آیا شیردهی به شیرخوار در هر وعده از دو -
 :  ***ماهگی 6روزگی تا پایان  5تا 3مراقبتهاي  -3
 )2(جدول خورد؟ ساعت یکبار) شیر می 1,5-2بار در شبانه روز ( هر 10-12آیا شیرخوار مکرر و بر حسب تقاضایش -
 )2(جدول  ساعت بیدار می کنید؟ 3اگر خودش بیدار نشود او را بعد از -
 )2(جدول خورد؟ آیا شیرخوار در شب شیر می-
 )3آیا شیرخوار پس از تغذیه عالئم سیري را نشان می دهد؟ (جدول-
 )2یابد؟ (جدولآیا شیردهی تا تخلیه کامل یک پستان و رها کردن آن توسط شیرخوار ادامه می-
 )4(جدولشود؟ آیا غذا و مایعات دیگر بجز شیر مادر به شیرخوار داده می-
 می دهد؟ شیرخواراست؛  چه چیزي، چرا،  چندبار در شبانه روز و  چه مقدار به  یاگر جواب سوال باال بل  
 )13شیشه شیر داده می شود ؟ (جدول   شیرخوارآیا به  -
 )14زنک داده می شود ؟ (جدولگول شیرخوارآیا به  -
 )3بار در شبانه روز دارد؟ (جدول6کم رنگ حداقل به بعد ) دفع ادراررقیق و زرد  5آیا شیرخوار (از روز -
بار در روز اجابت مزاج با حجم کافی(بزرگتر از اندازه سکه)و 2به بعد و در هفته هاي اول حداقل  4آیا شیرخوار از روز  -

 )3با قوام نرم دارد؟ (جدول
 )6و 5و2بستري شدن...) (آیا اختالل شیردهی بخاطر جدایی مادر و شیرخوار بوجود آمده است ؟ (مادرشاغل،-
 )7آیا شیرخوار گریه زیاد و بیقراري دارد؟ (جدول-
 )8آیا شیرخوار از گرفتن پستان مادر و شیرخوردن امتناع می ورزد؟ (جدول -
 )10و  9و3آیا شیرخوار شرایط خاصی دارد؟ (مثل نارسی و کم وزنی،دو یا چندقلو، شکاف کام و لب، زردي ....) (جداول-

 
 شیر مصنوعی:تغذیه با 

)،تمهیدات الزم براي شیر ندادنروزگی (در صورت  3- 5آیا مادر در -
 )11تسکین پستان ها را  انجام می دهد؟ (جدول

 سن شروع مصرف چه سنی است؟ روز....... ماه ....... -
 نوع شیرمصرفی یارانه است/  یا غیر یارانه است ؟-
شده به صورت  کامل  تجویز   شیر مصنوعی  یارانه ايدر صورتی که  -

 یا /  کمکی است؟ 
 علت  تجویز شیر مصنوعی یارانه اي چیست ؟**** -
مصرف می کند تعین   غیر یارانه ايدر صورتی که شیرمصنوعی  -

 کنید به توصیه پزشک یا / اطرافیان یا / خودسرانه  بوده است ؟
آیا مقدار و  دفعات شیر مصنوعی مطابق سن شیرخوار به کودك -

 )11می شود؟ (جدول داده
آیا برابر دستورعمل (از لحاظ غلظت و بهداشت) شیر را آماده می  -

 کند؟
 )13شیشه شیر داده می شود ؟ (جدول   شیرخوارآیا به  -
 )14زنک داده می شود ؟ (جدولگول شیرخوارآیا به  -
 

 تغذیه  توام با  شیرمادر  و شیر مصنوعی : 
اه با شیرمصنوعی سواالت ستون در صورت تغذیه با شیرمادر همر-

 تغذیه با شیرمادر و همچنین ستون تغذیه با شیرمصنوعی را بپرسید .
 تغذیه با  شیردام :

مادر را راهنمایی  12درصورت تغذیه با شیردام ، بر اساس جدول 
 کنید .

 سالمت و شیردهی مادر را طبق صفحه بعد ارزیابی و مشاهده کنید  

طبقه 
بندي 
 کنید

 ماهگی ) سوال شود. 2، سواالت آن در اولین ویزیت (تا قبل از مراجعه نکرده باشد روزگی 3-5در در صورتی که شیرخوار  *
 هفتگی سوال شود. 4-6ی از هر دو پستان در هر وعده تا استقرار شیردهی  بعنی تا ** شیرده

 ماهگی ) سوال شود. 6و  4و2روزگی، 30- 45روزگی،  14-15روزگی ،  3-5*** در تمام مراقبتها (
 فرزندخواندگی، سایر : ......،فوت مادر  ،جدایی والدین  ،مواد رادیواکتیو چندقلویی، بیماري مادر، دارو ي مادر و ،**** علت تجویز شیرمصنوعی: مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار 



 

 10

 *و مشاهده سالمت و شیردهی مادر ابییزار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصیه ها طبق بندي نشانه ها
عالئم آبسه و ماستیت  (درد و -

قرمزي،تورم،سفتی و التهاب  پستان،تب و 
لرز، درد عضالنی، کوفتگی)، جراحی قبلی 

 پستان مختل کننده شیردهی 
مثبت ) ، مصرف  HIVبیماري مادر، (مادر  -

تغذیه، عالئم روحی روانی  داروي خاص، سوء
 و افسردگی پس از زایمان،اعتیاد 

مشکل سالمت و 
شیردهی مادر 

 وجود دارد

انجام اقدامات و توصیه هاي مربوطه و مشاوره با -
 مادر

 ارجاع به پزشک/مشاور تغذیه با شیرمادر -
 پیگیري تا رفع مشکل-

:  21بر اساس فرم مشاهده شیردهی جدول -
مومی مادر یا شیرخوار / مشکل در ( وضعیت ع

پستان مادر / وضعیت بغل کردن /  وضعیت 
 پستان گرفتن/ نحوه مکیدن) وجود دارد  

نوك پستان صاف و فرو رفته، احتقان ،زخم  -
نوك پستان و مجراي بسته ، بارداري در 

 شیردهی

احتمال مشکل 
سالمت و شیردهی 
 مادر وجود دارد  

شکل سالمتی توصیه هاي  مشاوره در مورد  هر م-
 و شیردهی مادر را انجام دهید

درصورت وجود مشکل پستانی آموزش و مشاوره -
 براي رفع آن 

 پیگیري طبق جدول پیگیري و تا رفع مشکل-
 در صورت لزوم ارجاع به پزشک/  مشاور شیرمادر-

مادر جوان ، تنها و بدون کمک، سزارین شده، 
مشکل در شیردهی قبلی، فرزند ناخواسته، 

 نداشتن ر شاغل، مشکل خانوادگی، ماد
مادر ،  عالئم  نادرستباور  اعتمادبنفس،

بیخوابی و خستگی مفرط مادر، تغذیه ناکافی 
و نامناسب ،روش پیشگیري از  بارداري 

 نامتناسب با شیردهی، دو و چندقلو

نیازمند مراقبت و 
 مشاوره ویژه  

توصیه هاي حمایتی، آموزش و مشاوره با  -
 خانواده ويمادر و اعضاي 

در صورت لزوم و حسب مورد ارجاع به  -
کارشناس بهداشت روان  / کارشناس تغذیه 

 مرکز جامع سالمت 
در صورت لزوم ارجاع به مراکز و سازمانهاي  -

حمایتی ، اجتماعی و تغذیه اي  منطقه اي و 
 محلی موجود و در دسترس

 پیگیري  تا رفع مشکل -
 و در صورت وضعیت مطلوب و طبیعی سالمت

 شیردهی مادر
مشکل سالمت و 
شیردهی مادر  
 وجود ندارد

 مادر را به ادامه شیردهی تشویق کنید -
 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید. -

 *مشاهده کنید * سوال کنید / بررسی کنید 

مادر قبال جراحی پستان یا تروما داشته که تولید شیرش مختل شده، یا دچار عدم  
 )16یا بزرگ نشدن قابل مالحظه پستان در بارداري است ؟  (جدولتقارن و 

آیا  نوك پستان صاف و فرو رفته دارد؟ آیا پستان  مادر با شیردهی دچار مشکل  شده؟  
 ) 17و  5جدول ( (نظیر احتقان، زخم نوك، مجاري بسته ،آبسه، عفونت.....)

 )16در دوران شیردهی، باردار هم هست؟(جدول 
 )16کند؟  (جدول دارو مصرف می 
 )16اعتیاد دارد؟(جدول 
 )16(جدول مادر بیماري دارد ؟  
عالیم مشکالت روحی روانی یا افسردگی پس از زایمان دارد؟ (اضطراب،ترس  

بینهایت،اختالل خواب و اشتها،احساس کم انرژي بودن،عصبانی و ناامید و احساس 
 )16گناه... )(جدول

 )16قبل از بارداري یا در حال حاضر )(جدول 5/18زیر  BMIمادر سوء تغذیه دارد؟ ( 
 آیا مادر نگرانی یا مشکلی در تغذیه شیرخوار  با شیر مادر بیان می کند؟ 

 )16آیا مادر جوان است؟  (جدول 
 )16تنها و بدون کمک است ؟(جدول 
 )16سزارین شده است؟(جدول 

 )16آیا مادر عالئم بی خوابی و خستگی مفرط دارد؟ (جدول    
 )16د قبلی مشکل شیردهی داشته یا اصال شیر نداده ؟(جدولبراي فرزن 
 )16آیا فرزند ناخواسته(بدون برنامه ریزي) بوده است؟(جدول 
 )16مشکل خانوادگی دارد؟(جدول 
 )16اعتماد به نفس کافی ندارد؟(جدول 

وجود دارد؟ (باور امکان تغذیه  نادرستآیا در اظهارات مادر  در مورد شیردهی باور  
 )18(جدول ، تغییر وضعیت ظاهري...)ا شیر مادر  وجود نداشته باشدب انحصاري

 ) 6و  5جدول شاغل  یا در حال تحصیل و ساعاتی دور از فرزندش است؟( 
مادر تغذیه کافی و مناسب دارد؟  (استفاده از کلیه گروههاي غذایی؟ به مقدار کافی؟  

 )16مایعات؟ مکمل ؟) (جدول
ي از بارداري آیا این روش متناسب با شیردهی در صورت استفاده از روش پیشگیر 

 )19است؟ (جدول
 )10(جدول  دارد مادر دو یا چندقلو  

 
نحوه شیردهی مادر را هنگام تغذیه   -

 شیرخوار مشاهده کنید *
آیا : 21(بر اساس فرم مشاهده شیردهی جدول

مشکل در ( وضعیت عمومی مادر یا شیرخوار / 
وضعیت   پستان مادر / وضعیت بغل کردن /

 پستان گرفتن/ نحوه مکیدن) وجود دارد ؟   
 

طبقه 
بندي 
 کنید

ن*  یکباردراول مادر د وش سالمت وضعيت ي ا ندارد"  بندي طبقھ در چنانچھ و شود انجام مراجعھ ارز وجود مادر د وش سالمت ل د قرار"  مش ي بھ نياز گ ا ست عدي مراجعات در مادر مجدد ارز ي بخش در آنكھ شرط ن ا خوار غذيھ ارز ل"  طبقھ در  نیز  ش مادر غذيھ مش ش  بنديطبقھ" نداردبا
ي كھ مراجعھ بار ر در. باشد شده ا خوار غذيھ وضعيت ارز ل احتمال" بندي طبقھ درش مادر غذيھ مش ش د قرار"  دارد با ي است الزم گ ا د و سالمت وضعيت ارز  .  گردد تكميل ن مادر ش

 ماهگی) تکمیل شود.6شیرخواران در اولین مراجعه و هر موقع که مشکل شیردهی وجود دارد (تا پایان فرم مشاهده شیردهی یکبار براي تمام ** 
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                                                                                                 سال 5تا  ماه 6 کودك رزیابی تغذیها
 

 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 

  

 هگی ما 24ماهگی تا   6از پایان ارزیابی  تغذیه شیرخوار  
 سوال کنید (تغذیه با سایر شیرها) سوال کنید (تغذیه با شیر مادر)

 با شیرمادر یا شیرمصنوعی یا بطور توام یا با شیردام تغذیه می شود ؟  و تعیین کنید نوع تغذیه شیرخوار را سوال
 تغذیه باشیرمادر:

 )2خورد؟ (جدولآیا شیرخوار مکرر و بر حسب تقاضایش (هرزمان وهرچقدرمیل دارد)شیر می 
 )2خورد؟ (جدولآیا شیرخوار در شب شیر می 
 )2یابد؟ (جدولآیا شیردهی تا تخلیه کامل یک پستان و رها کردن آن توسط شیرخوار ادامه می 
 )6و  5و  2اشتغال مادر،بستري شدن...) (جدولآیا  اختالل شیردهی بخاطر جدایی مادر و شیرخوار بوجود آمده است ؟ (  
 )13جدول( ؟ شود می  داده شیر شیشه ارشیرخو به آیا 
 )14جدول( شود؟ می  داده زنک گول شیرخوار به آیا 
 )7آیا شیرخوار گریه زیاد و بیقراري دارد؟ (جدول  
 ) 8آیا شیرخوار از گرفتن پستان مادر و شیرخوردن امتناع می ورزد؟ (جدول   
 )10و  9و3چندقلو، شکاف کام و لب،  ....) (جداول ای ،دونارس و کم وزن بوده دارد؟ (مثل  یخاص طیشرا رخواریش ایآ 
   آیا مادر نگرانی یا مشکلی در تغذیه شیرخوار  با شیر مادر بیان می کند؟ 

 )   11و 6 جداول(  تغذیه با شیرمصنوعی:
 ماهگی شروع کرده است؟   6آیا شیر مصنوعی را بعد از  -
 است؟  نوع شیر مصنوعی  یارانه اي یا /  غیر یارانه اي -
تجویز شده به صورت کامل یا / کمکی   یارانه ايدر صورتی که شیر مصنوعی   -

 است؟
 علت تجویز شیر مصنوعی  یارانه اي چیست ؟ * -  
غیر رایانه اي  مصرف می کند تعیین کنید به  در صورتی که شیر مصنوعی- 

 توصیه پزشک یا/ اطرافیان یا/ خودسرانه بوده است ؟
  ورعمل (از لحاظ غلظت و بهداشت) شیر را آماده می کند؟آیا برابر دست -
 )13جدول( ؟ شود می  داده شیر شیشه کودك به آیا-
 )14جدول( شود؟ می  داده زنک گول کودك به آیا-

 : شیرمصنوعی توام با شیرمادر و  تغذیه
ستون تغذیه با  سواالت شیرمادر همراه با شیرمصنوعی با تغذیه صورت در-

 . بپرسید  مچنین ستون تغذیه با شیرمصنوعی راشیرمادر و ه
تغذیه با شیردام براي  شیرخواران زیر یکسال توصیه نمی :  تغذیه با شیردام

 مادر را راهنمایی کنید.   12شود . بر اساس جدول 
 سوال کنید:  -سال   5ل تا سا 1ارزیابی تغذیه کودك سوال کنید:    -ماهگی 12ماهگی تا  7از آغاز  ارزیابی تغذیه تکمیلی شیرخوار 

 ماهگی) 7ماهگی و  6ماهگی:  (مراقبت هاي 8ماهگی تا پایان  6پایان 
 آیا غذاي کمکی را شروع کرده اید؟ -
 کنید؟ (براي تعیین غلظت از عکس راهنما استفاده کنید)آیا غذاي کودك را با غلظت مناسب تهیه می-
هاي غذایی (بویژه منابع پروتئین اسب با سن و شرایط شیرخوار و متنوع از گروهمتن آیا پوره غلیظ، غذاهاي کامال نرم شده -

 شود؟ هاي غنی از ویتامین آ و ویتامین ث) به او داده میها و سبزيو میوه(گوسفند و مرغ) حیوانی مانند گوشت 
 ی سی یا نصف لیوان رسانده اید)س125آیا شیرخوار مقدار غذاي متناسب با سن خودرا  در هر وعده می خورد؟ (بتدریج به -
 دهید؟میان وعده مغذي می1-2وعده غذا در روز و 2-3آیا به شیرخوار -
 آیا شیرخوار به ماده غذایی خاصی آلرژي (حساسیت) دارد؟ -
 آیا شما، همسرتان یا سایر فرزندانتان به برخی مواد غذایی آلرژي (حساسیت ) دارید؟ -
 ید؟آیا مایعات نیز به او می ده -

 )  ماهگی 12و  ماهگی 9ماهگی: (مراقبت  11تا پایان9از پایان
هاي غنی از ویتامین آ و ویتامین ث)به او ها و سبزيها، میوهآیا غذاهاي متنوع نرم و له شده خانواده (غالت، حبوبات، گوشت-

 می دهید؟
 سی سی)غذا به او می دهید؟ 125آیا در هر وعده نصف لیوان(-
 مغذي می دهید؟  میان وعده  1-2وعده غذا و  3-4ر اآیا به شیرخو-
 آیا مایعات نیز به او می دهید؟ -

وه هاي غذایی (نان و تمام گرغذاهاي متنوع شامل آیا کودك روزانه -
حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها، سبزي ها، میوه ها و شیر  غالت، گوشت،

 و لبنیات ) مصرف می کند؟ 
 خورد؟ غذاي خانواده را می وعده در روز 3-4آیا کودك -
خورد؟ (در آیا کودك سهم غذاي کافی متناسب با سن در هر وعده می-

 لیوان)  1سال  2-5لیوان، در کودکان  4/3سال  1-2کودکان 
بار میان وعده مغذي متناسب با سن  1-2هاي غذا آیا کودك بین وعده-

 کند؟ مصرف می
  

 توصیه ها طبق بندي نشانه ها
 رت  تطابقدر صو

تغذیه با  نداشتن 
 شرایط مطلوب

احتمال مشکل 
 دارد  ** تغذیه

 مشاوره با مادربراي هر مشکل -
 پیگیري طبق جدول-

 ارجاع به پزشک/ مشاور شیرمادر -
 با تغذیه صورت در

 شیرمصنوعی
 با تغذیه

 شیرمصنوعی
در صورت نداشتن اندیکاسیون قطعی 

  براي را مادر تغذیه با شیرمصنوعی :
 قطع و شیرمادر با تغذیه افزایش یا ایجاد

 دستورعمل برابر( تدریجی شیرمصنوعی
 راهنمایی و کمک) شیرمصنوعی توزیع
 .کنید

در صورت داشتن اندیکاسیون قطعی -
 تغذیه با شیرمصنوعی:

برابر دستورعمل توزیع شیرمصنوعی عمل 
 کنید.

اصول صحیح تغذیه مصنوعی را به مادر 
 آموزش دهید.

ت وضعیت در صور
مطلوب و طبیعی 

 تغذیه 

و عملکرد خوب شیردهی مادر را در مورد - مشکل تغذیه ندارد
 تغذیه مطلوب کودك تشویق کنید 

ماهگی را تأکید  24تداوم شیر مادر تا -
 کنید

ماهگی از شیرگیري تدریجی  24بعد از - 
 )20را توصیه کنید. (جدول 

ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي  -
 ید.ادامه ده

طبقه 
بندي 
 کنید

ر، ري مادچندقلویی، بیما،* علت تجویز شیرمصنوعی: مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار     
 فرزندخواندگی، سایر : ......،فوت مادر  ،جدایی والدین  ،دارو ي مادر و مواد رادیواکتیو 

قرار گیرد ،   "احتمال مشکل تغذیه باشیرمادر دارد "** چنانچه شیرخوار در طبقه بندي   
 سالمت و شیردهی مادر را طبق صفحه قبل ارزیابی و مشاهده کنید
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   سال ) 2کمتر از سال و 2( :دهان و دندان  سالمتارزیابی کودك ازنظر 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             
 
 
 
 

  

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها
 انجام اقدامات مربوط به بیرون افتادن کامل دندان   
 صورت درد دادن استامینوفن در 
 براي ارزیابی بیشتر   ارجاع به  دندانپزشک در اسرع وقت 
شود براي اطمینان از مراجعه به     24  ساعت بعد پیگیري 

 ماه بعد پیگیري براي بررسی رفع مشکل 3دندانپزشک و 

مشکل 
 دندانی شدید

 یا 
 پر خطر 

 

درد یا
 یابیرون افتادن کامل دندان از دهان   

 یاتورم وقرمزي لثه   

 یاورم صورت ت  

   هاي ضربهنشانه 
آموزش به مادر در مورد روش هاي صحیح تمیز کردن   
 هاي کودكدندان
ــت          ــیه هاي بهداشـ آموزش  به والدین در مورد توصـ

 دهان ودندان  
به  دندانپزشــک در اولین فرصــت براي ارزیابی   ارجاع 

 بیشتر  
 ماه بعد براي بررسی رفع مشکل 6پیگیري  
ستفاده از مسواك    شود و      نحوه ا انگشتی توضیح داده 

 تحویل داده شود **مسواك انگشتی

مشکل 
 دندانی

 داردمتوسط 
 یا 

 خطر متوسط
 

 یازودرس دوران کودکی پوسیدگی  

 نقاط سفید گچی یا   

 یا *هاتأخیر رویش دندان 

 یا   هاوجود پالك روي دندان 

 یاهاي کودك توسط والدین تمیز نکردن دندان 

 یا سابقه ضربه به صورت 

 بله باشد)   8و  3ر پوسیدگی دارد (پاسخ سؤالخط 

شکی و  هاي دندانآموزش به مادر براي انجام درمان  پز
سیدگی از     سالمت دهان و دندان و امکان انتقال پو رعایت 

 مادر به شیرخوار، استفاده از صندلی مخصوص کودك
هاي سالمت دهان و دندان آموزش به مادر در مورد توصیه 
 را توضیح دهید. مسواك انگشتی  از چگونگی استفاده و 

 مسواك انگشتی تحویل داده شود  

هاي بعدي (به فاصله تشویق مادر براي مراجعه در مراقبت 
 حداقل یکسال بعد)

از نظر مشکل 
 دندانی

 کم خطر 
 

ــکی    مادر در حین بارداري تحت مراقبت دندان پزش
 نبوده است

 مشکل دندان درآوردن 

ــط دندان      ــدن توسـ ــک تا قبل از     پزمعاینه نشـ شـ
 سالگی  یک

هاي بهداشــت دهان و دندان را به والدین ارائه  توصــیه 
 دهید
ــط   هــا را براي انجــام معــاینــات دوره     آن  اي توسـ

 کار دهان و دندان االزام نمایید.  دندانپزشک/ بهداشت
 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید. 
شود         ستفاده از مسواك انگشتی توضیح داده   و نحوه ا

 مسواك انگشتی تحویل داده شود

مشکل 
دندانی ندارد 

 هاي فوق  عدم وجود هر یک از نشانه 

 مراقبت سئوال کنید:     نگاه کنید:
 ها  رویش دندان    

 ها  وجود پالك روي دندان 

 تورم و قرمزي لثه   

 جود ضربههاي ونشانه 

یدگی زودرس دوران      ــ پوسـ
  کودکی

نقاط سفید گچی روي دندان   
بیرون افتادن کامل دندان از       

 دهان  

آیا پدر و مادر و یا برادر و خواهر کودك  .1
 پوسیدگی دندانی دارند؟ 

آیا مادر در زمان بارداري تحت مراقبت  .2
 دندانپزشک بوده است؟ 

آیا کودك با شیشه شیر به مدت  .3
 خورد؟ ول شب، شیر میطوالنی یا در ط

آیا کودك سابقه ضربه به دندان ها یا  .4
 صورت دارد؟

آیا کودك در حین دندان در آوردن  .5
 مشکلی داشته است؟

آیا کودك تا قبل از یکسالگی معاینه  .6
 شده است؟

هاي کودك خود را تمیز آیا دندان .7
 کنید؟ می
هاي ایجاد وعده آیا از قندها یا میان .8

در فواصل  کننده پوسیدگی دندانی
 آب میوه صنعتی، نوشابههاي غذایی (وعده
 شود؟ ) استفاده میو ...

ماهگی (رویش 6
 اولین دندان )

 ماهگی  12
 ماهگی  18
 ماهگی  24

 

طبقه 
بندي  
 کنید

اگر از ماکزیمم زمان نهایی مشخص شده براي رویش یک    –هاي شیري و دائمی دول زمان رویش دندانج*
 شود.ماه بگذرد تأخیر در رویش محسوب می 6دندان بیش از 

 فک پایین فک باال دندان دایمی فک پایین فک باال دندان شیري
 سالگی  6-7 سالگی 7-8 پیش میانی ماهگی 6-10 ماهگی8-12 پیش میانی
 سالگی  7-8 سالگی  8-9 پیش طرفی ماهگی 10-16 ماهگی 9-13 پیش طرفی

 سالگی  9-10 سالگی 11-12 نیش ماهگی  17-23 ماهگی  16-22 نیش
 سالگی  10-12 سالگی 10-11 اولین آسیاي کوچک ماهگی   14-18 ماهگی 13-19 آسیاي اول
 سالگی  11-12 سالگی  10-12 ي کوچکدومین آسیا ماهگی 23-31 ماهگی 25-33 آسیاي دوم

 سالگی  6-7 سالگی  6-7 اولین آسیاي بزرگ 
 سالگی  11-13 سالگی  12-13 دومین آسیاي بزرگ

 ماهگی، مسواك انگشتی به والدین کودك تحویل شود.  18و  12، 6نوبت، در سنین  3**  براي کودك در 
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 )سال 2ودندان:(باالي  دهان سالمتارزیابی کودك ازنظر 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها
 اگر درد دارد استامینوفن بدهید 
 یرون افتادن کامل دندان را انجام دهیداقدامات مربوط به ب 
سرع وقت کودك را   شک      در ا شتر به دندانپز براي ارزیابی بی

 ارجاع دهید
ــود براي اطمینان از مراجعه به   24  ــاعت بعد پیگیري شـ سـ

 ماه بعد پیگیري براي بررسی رفع مشکل 3دندانپزشک و 

دندانی مشکل 
 شدید

 یا 
 پر خطر 

 درد یا 
دهان  ن ازبیرون افتادن کامل دندا 
 یا

 تورم وقرمزي لثه ها  یا  
 تورم صورت  
 نشانه هاي ضربه 

 روشهاي صحیح مسواك زدن را به مادر آموزش دهید 
ــت دهان ودندان را به          ــیه هاي بهداشـ آموزش   والدین توصـ

 دهید
ــواك زدن براي کودك همکاري نمی کن اگر   دنوالدین درمس

در هاي صـــحیح مســـواك زدن را به مادر آموزش دهید. روش
 اصالح روش مسواك زدن پیگیري شود. مراقبت بعدي

  براي ارزیابی بیشتردراولین فرصت  به دندانپزشکارجاع  
 **انجام وارنیش فلوراید 
 ماه بعد   6پیگیري  

 دندانیمشکل 
 داردمتوسط 
 یا 

  خطر متوسط

ا ی زودرس دوران کودکیپوسیدگی  
 تاخیر دررویش یا 

 یا هاوجود پالك روي دندان 

(بعد از  هاي غیر تغذیه ايمکیدن 
 سالگی) یا 4

 والدین در مسواك زدن براي 
کودك کودك همکاري نمی کنند یا 

 زند یامینمسواك 
ــتفــاده از خمیر     ــدان  عــدم اسـ دن

 ي مکمل فلورایددار و یا فلورایدها
ضافه    سیدگی هاي  شدن تعداد پ ا و

 دندان در فواصل مراقبت ها  
یا میان وعده           ــتفاده از قندها  اسـ

ــیدگی دندان     هاي ای  جاد کننده پوسـ
   در فواصل وعده هاي غذایی

 عدم انجام وارنیش فلوراید 
ــت دهان ودندان را به          ــیه هاي بهداشـ آموزش   والدین توصـ

ــط   ***ايمعـاینـات دوره  هـارابراي انجـام   وآن دهیـد  توسـ
 الزام نمایید. دندان دهان و دندانپزشک/بهداشت کار

 بار انجام شود  ماه یک 6هر سالگی وارنیش فلوراید  3از  
ــویق کنید راوالدین   ــالی یکبار براي که  تشـ ي  هامراقبتسـ

  دهان و دندان  کودك مراجعه کنند
 مشاوره الزم به مادر ارائه شود 
 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید. 

 دندانیمشکل 
 داردن 

 

 ندارد یک از نشانه هاي فوق راهیچ 
 

 نگاه کنید: سئوال کنید: مراقبت 
 ماهگی  36
 ماهگی  48
 ماهگی  60

 54ماهگی و    42(در 
ماهگی فقط وارنیش 
فلوراید براي کودك 

 انجام شود. )

آیاوالدین درمسواك زدن به کودك  .1
 نمایند؟کمک می

آیا کودك به تنهایی یا با همکاري  .2
 ؟زندوالدین مسواك می

 کودك دندان درد دارد ؟آیا  .3
آیا کودك از خمیردندان فلورایددار و یا  .4

 کند؟ فلورایدهاي مکمل استفاده می
هاي ایجاد وعدهآیا از قندها یا میان .5

کننده پوسیدگی دندان در فواصل 
هاي غذایی (مصرف آب میوه وعده

صنعتی، نوشابه، داروهاي شیرین و 
 شود؟... ) استفاده می

ید براي کودك انجام آیا وارنیش فلورا .6
از  ماه 6هر  سالگی 3(از شده است؟ 

وارنیش فلوراید براي کودکان 
 استفاده شود.)

عادات غلط آیاکودك  سالگی: 4بعداز .7
دهانی(مثل مکیدن انگشت شست، 

 دارد ؟ )000پستانک،

 *تاخیر رویش  

  تورم صورت

نقاط سفید گچی روي 
 )دکلسفیه شدن دندان (

زودرس دوران  پوسیدگی
 ودکیک

 تجمع پالك قابل دیدن  

  هاتورم وقرمزي لثه  

 نشانه هاي ضربه 

در فواصل مراقبت ها بر 
تعداد پوسیدگی ها 

 اضافه شده است

طبقه بندي   
 کنید 

صفحه قبل)     هاگر از ماکزیمم زمان ن * شده براي رویش یک دندان(جدول  شخص  بیش  ایی م
 شود. ماه بگذرد تأخیر در رویش طبیعی محسوب می 6از 
 ماهگی براي کودك وارنیش فلوراید انجام شود. 60و  54، 48، 42،  36در **

  به دندانپزشک ارجاع شود. ، کودكماهگی بعد از مراقبت روتین60ماهگی و  36در  ***
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  ارزیابی کودك ازنظر بینایی:

                 
 

 سن سئوال کنید: نگاه کنید:
شم *   ها، قرنیه (پلک *ظاهر چ

 و مردمک معمولی باشند) 

ــم  ــاف)    چش ــتا (ص ها هم راس
 .  باشند

بالگري تنبلی       اگر  مه غر نا از بر
  بینایی حدت است، مانده چشم، جا

سنلن  چارت با را   ای اندازه بگیرید ا
ــم به  ــک چش ــناس      پزش یا کارش

 .دهید ارجاع بینایی سنجی

 آیا نوزاد نارس به دنیا آمده است؟  

آیا سابقه بیماري مادرزادي یا ارثی  
چشم در خانواده وجود داشته است؟ (به جز 

 ت انکساري و استفاده از عینک) اختالال

 ها لرزش دارند؟آیا چشم 

 دارد؟ اشک ریزشها آیا چشم  

 ها ترشح و قی مزمن دارند؟ آیا چشم 

به شکل افراطی از نور گریزان است؟ آیا  
 کند؟)ترسد یا از نور دوري می( از نور می

 اولین ویزیت 
 ) ماه 2(زیر 

نگاه  مادر با توجهبه صورت  کودك آیا  
 می کند؟

 آیا  باتوجه  به اطراف نگاه می کند؟ 

آیا مادر در مورد انحراف و توجه بینایی  
 نگرانی دارد؟ 

  ماهگی 7

 غربالگريدر برنامه ملی دید کودك آیا  
  شده است؟ ارزیابی  تنبلی چشم  ساالنه 

 *(سالی یکبار) 

 سالگی  5و  4

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها
به     ــک ارجاع  پزش

ــرکــز  مات      م خد
    جامع سالمت 

بعــد    24  ــاعــت  ســ
 پیگیري شود

نیازمند بررسی 
 بیشتر از نظر 

بینایی چشم /  
 
 
 
 
 

 کودك نارس بدنیا آمده است یا  
سابقه بیماري مادرزادي یا ارثی چشم در خانواده  

 وجود داشته باشد یا 
 چشم لرزه یا  
 اشک ریزش یا 
 یا  ترشح و قی مزمن 
 یا نورگریزي 
 یا ) گیماه 7(کند به صورت مادر با توجه نگاه نمی 
 یا ) گیماه 7(کند با توجه به اطراف نگاه نمی 
 نگرانی و شک مادر یا  
 یاچشم غیر طبیعی  ظاهر 
 یا ها چشمهم راستا نبودن  
 جا ماندن از برنامه غربالگري تنبلی چشم یا  
 یا ز هفت دهم کمترا بینایی حدت 
ف حدت بینایی بین دو چشم به اندازه دو خط اختال 

  سالگی 5و  4در سنین  یا بیشتر
ارزیابی کودك را طبق    

صفحات بعدي ادامه دهید.
چشم / مشکل 

 بینایی
 ندارد
 

 ندارد یک ازنشانه هاي فوق راهیچ 
 

سالگی  5سالگی انجام نشده باشد،  4که در سالگی گرفته شده است، مراقبت بیشتر براي چشم الزم نیست. در صورتی 5سالگی،  4هاي که دید کودك در برنامه غربالگري ملی تنبلی چشم در سالورتیدر ص *
حدت  یريگنلن بگیرید یا او را به چشم پزشک و یا بینایی سنج ارجاع دهید و پیگیري کنید که حتماً براي اندازهسالگی انجام نشده باشد، حدت بینایی کودك را با چارت اس 5که در مراجعه کند و در صورتی

  بینایی مراجعه کرده باشد.
 نگاه کنید. ها، پرخونی عروق ملتحمه، کدورت و اندازه قرنیه، اندازه و رنگ مردمک و انحراف چشم ظاهر و حرکات چشم را از نظر باز و بسته شدن پلک **

 
طبقه بندي  

 کنید
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شنواییارزیابی کودك ازنظر    
                                                                    

 سن ال کنید:سؤ    
 آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است ؟

 ))HIV ،  )TORCH(سیفلیس،  هاي داخل رحمیدر دوران بارداري مادر مبتال به عفونت
 بوده است؟

 گرم داشته است؟  1500وزن تولد کمتر از 
تعویض خون در دوره نوزادي داشته نوزادي یا انجام فتوتراپی یا  زردي شدید دورانسابقه 
 است؟ 

 ؟داشته است روز 5بیشتر از  NICUهاي ویژه نوزادان سابقه بستري در بخش مراقبت
 د؟ دار ود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان نزدیکجو سابقه خانوادگی

ا ت اولین ویزیت
 سال  5

 

 سالگی) انجام شده است ؟ 3-5ري شنوایی نوبت دوم (آیا تست غربالگ
کند؟ (دیگران نسبت به حجم صدا اعتراض می بلند را رادیو یا تلویزیون صداي آیا

  دارند)

 سالگی  5-3

 
  

 هاتوصیه بنديطبقه هانشانه
عدم انجام غربالگري 
شنوایی نوزادي یا عدم 

 3-5انجام غربالگري 
 سالگی 

نیازمند ارجاع 
براي انجام 
 غربالگري* 

ارجاع به مراکز    
ــالگري      انجــام غرب

 شنوایی

عدم تطابق با در صورت 
 شرایط مطلوب یا

 نتیجه غربالگري شنوایی
نیازمند ارجاع براي 

  آزمایشات تشخیصی  

نیازمند 
 بررسی بیشتر

از نظر 
شنوایی/ 

  **گوش

ــه  ــاع بـ  ارجـ
مــرکــز  پزشـــک 

مع     خــدمــات جــا
 سالمت 

یري         گ ی   24پ
عد      عت ب ــا و ســ

هــمــچــنــیــن در 
  مراقبت بعدي  

 
 وتطابق با شرایط مطلوب 

 غربالگري شنوایینتیجه 

نتیجه  و طبیعی  نوزادي
 3-5 غربالگی شنوایی 

 مشکل

/ شنوایی
 ندارد  گوش 

مان      یادآوري ز
 غربالگري بعدي

یابی کودك را     ارز
طبق صـــفحات بعدي  

 بنديطبقه
 کنید

 پزشک ارجاع دهید:  جامعه /در صورتی که در هر یک از ویزیت ها والدین اظهار دارند که کودك یکی از موارد زیر را دارد، او را براي ارزیابی بیشتر به مرکز سالمت 
  زاصدمه بالقوه صداهاي با تماس سابقه -1

 جمجمه همراه باشد و بستري شده باشد)  شکستگی یا هوشیاري دادن دست از با که مواردي بخصوص( سر به ضربه سابقه -2
 شنوایی، تکلم، زبان، تکامل و یادگیري نگرانی والدین یا مراقب کودك در مورد   -3

 تست غربالگري بهنگام تا یکماهگی کودك است. *زمان طالیی براي انجام 
 ماهگی است.  6ماهگی و براي انجام مداخله تا  3**زمان طالیی براي انجام تست تشخیصی بهنگام تا 
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  بی کودك ازنظر تکاملارزیا
 آیا فرزند شما:  سؤال کنید سن

 ماهگی2

 پرد؟ کند یا در هنگام خواب از جا میصداي بلند در شیرخوردن مکث میشنیدن با  .1
 کند؟اجسام متحرك را با نگاه دنبال می .2
 زند؟ به اشخاص لبخند می .3
 زمین بلند کند؟  اش را به مدت کوتاهی از تواند چانهوقتی روي شکم دراز کشیده، می .4
 در مکیدن یا بلع شیر مشکل دارد؟   .5

 ماهگی9

 ثانیه روي کف پایش بایستد؟ 2تواند حداقل به مدت اید، میکه  با گرفتن زیر بغل، کودك را در حالت ایستاده نگاه داشتهدر حالی .6
 هایش یا بالش بنشیند؟تواند با تکیه دادن به دستمی .7
 آورد؟ )درمی"دا  --دا"، "با ---با"، "ما --ما"معنی مانند صداهایی بی .8
 کند؟ کنید، با شما همراهی میوقتی با او بازي می .9

 دهد؟با شنیدن اسم خودش، واکنش نشان می .10
 دهد؟ افراد آشنا را از غریبه تشخیص می .11
 کند؟کنید، نگاه میبه طرفی که شما اشاره می .12
 دهد؟ اشیا را از یک دست به دست دیگرش می .13

 ماهگی 18

 کند؟ ها اشاره میبراي نشان دادن اشیا به دیگران، به آن .14
 قدم به تنهایی راه برود؟  3می تواند حداقل  .15
 داند اشیا معمول اطرافش (مثل قاشق، تلفن) چه کاربردي دارد؟ می .16
 تواند کارهاي دیگران را تقلید کند؟می .17
 گیرد؟هاي جدید را یاد میکلمه .18
 ؟ کلمه را بگوید 6می تواند حداقل  .19
 دهد؟گردد، توجه می کند و یا اهمیت میوقتی مادر یا مراقبش او را ترك می کند و یا پیش او برمی .20
 تواند؟   توانسته انجام دهد ولی اآلن نمیآیا کارهایی هست که قبالً می .21

 سالگی 4

 بپرد؟باال و پایین می تواند درجا  .22
 تواند کشیدن دایره (گردي) را تقلید کند؟ می .23
 دهد؟ به افرادي غیر از اعضاي خانواده واکنش نشان می ؟ /کندن دیگر توجه میبه کودکا .24
 هاي وانمودي مثل خاله بازي یا دزد و پلیس کند؟ دوست دارد با کودکان دیگر هم بازي شود و بازي .25
 کند؟  داستان مورد عالقه اش را بازگومی تواند  .26
 )   بیاور ،  توپت را بردار  ، برو (مثل: کند؟ مرحله اي پیروي می 3از دستورات  .27
 کند؟ را درك می "فرق داشتن"و  "مثل هم بودن"مفهوم  .28
 کند؟درست استفاده می "من و تو"از ضمایر  .29
 زند؟ واضح حرف می .30
 می کند؟  بازي) (لج دستشویی رفتن مقاومت اغلب در مقابل لباس پوشیدن/ خوابیدن / .31
 تواند؟   دهد ولی اآلن نمیتوانسته انجام آیا کارهایی هست که قبالً می .32

 
  
 
  

 توصیه ها طبقه بندي نشانه ها 
پاسخ غیر طبیعی در هر 

 یک از موارد 
نیازمند بررسی 

بیشتر از نظر 
 تکامل  

 

انجام تست غربالگر 
دارد پیگیري بر استان

، اساس جواب تست
تفسیر تست بر اساس 
 جدول زیر انجام شود

عدم وجود مشکل در هر 
 یک از موارد 

به    طبیعی  مشــــاوره 
مادر در خصـــوص 
تقــابــل        م بطــه  را

لدین   و کودك و وا
توصــیه هایی براي 
تکــامــل      تقــاي  ار

 ارائه شود کودك 
ارزیابی کودك  

ــفحات   را طبق صـ
 بعدي ادامه دهید.

 توصیه ها طبقه بندي نشانه ها
امتیاز تست غربالگر 
استاندارد مساوي یا 

  2SD-کمتر از       
یا امتیاز مجدد  تست 
براي بار دوم همچنان 

یا  1SD-کمتر از 
یکی از سؤاالت پاسخ 

نشان موارد کلی 
  دهنده مشکلی باشد

نیازمند ارجاع از 
 نظر تکامل 

 

 پزشکارجاع به 
خدمات مرکز 

 جامع سالمت 
ساعت بعد  24

 پیگیري شود

امتیاز تست غربالگر 
 1SD-استاندارد بین 

 2SD-و 

نیازمند انجام 
ASQ  2مجدد 

 هفته بعد

هفته  2پیگیري 
 بعد 

 
 
 

امتیاز تست غربالگر 
و  1SD- استاندارد 

اال

ارزیابی کودك را  طبیعی 
طبق صفحات 

ا ا

طبقه 
بندي  
 کنید

 طبقه بندي کنید پرسشنامه تست غربالگر استاندارد  تکمیل شود سالگی  5 -سالگی 3 - ماهگی  24 -ماهگی 12 -  ماهگی 6
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  :ژنتیکی کودك  ارزیابی
 
 

 
 
 
 

 
  : ارزیابی کودك ازنظر واکسیناسیون

 
 

  

 سؤال کنید  سن 
 یاروزگی   5-3
 وروزگی  15-14

 یکسالگی

 ؟ کودك بیماري ارثی / ژنتیکی (تشخیص داده شده) وجود دارد *دك یا خانوادهآیا در کو 

 آیا در خانواده کودك اختالل تکرار شونده (اختالل مشابه در بیش از یک نفر) وجود دارد؟  

 آیا در کودك یا در خانواده کودك اختالل جسمی، ذهنی یا حرکتی وجود دارد؟  
 ی وجود دارد؟ آیا در کودك یا خانواده کودك بدخیم 

 

 توصیه ها طبقه بندي نشانه ها
نیازمند بررسی بیشتر  مثبت بودن هر یک از سؤاالت 

 از نظر ژنتیک
ــه     ــاع بـ  ارجـ

ــک    مــرکــز  پــزشــ
ــع    ــام ــات ج ــدم خ

 سالمت  
ــاعت بعد   24  س

 پیگیري شود
ــابی کودك      طبیعی  سؤاالت  همهمنفی بودن  ارزی

ــفحـات    را طبق صـ
 بعدي ادامه دهید.

 توصیه ها طبقه بندي نشانه
درصورت پاسخ  

منفی درهرگروه سنی
واکسیناسیون 

 ناقص
 ، واکسینه نمایید.دستورالعمل کشوري ایمن سازي کودك رامطابق  
و رابطه متقابل پیشگیري از حوادث وسوانح    اي،تغذیه توصیه هاي  

 ارائه دهیدرا به مادر  مادر و کودك 
مطابقت باجدول  

 واکسیناسیون دارد
یناسیون واکس

 کامل
 

 مادرراتشویق کنیدکه درمراقبتهاي بعدي مراجعه کند 
شاوره    سیب هاي کودکان      م شگیري از آ صوص پی به مادر ارائه  در خ

 شود

 کارت مراقبت کودك تکمیل شود و آموزش الزم به مادر ارائه شود 

شود و توضیحات الزم به     ابزارهاي کم  سنی به مادر داده  کی هر گروه 
   مادر ارائه شود. 

هاي را با جدول واکسیناسیون براي گروه جدول واکسیناسیون کارت مراقبت کودك
 :سنی مقایسه کنید

 ب.ث.ژ  تولد
 فلج اطفال  

 هپاتیت ب 
 خوراکی فلج اطفال  ماهگی 2

 گانه پنج 
 خوراکی فلج اطفال  ماهگی 4

 گانه پنج 

 فلج اطفال تزریقی 
 خوراکی ج اطفالفل  ماهگی  6

 گانه پنج 

 MMR  ماهگی  12

 خوراکی فلج اطفال  ماهگی 18
 MMR 
 سه گانه 

 خوراکی فلج اطفال  سالگی  6

 سه گانه 

   طبقه 
بندي 
 کنید

 طبقه بندي کنید

 *خانواده به معنی پدر، مادر، خواهر و برادر است
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 : هاي داروییمکمل مصرفازنظر  سال 2زیر  ارزیابی کودك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوال کنید کودك وضعیت 
ا وزن بترم و  نوزادان  

  2500تولد باالي 
در روز   Aواحد ویتامین 1500و  Dواحد ویتامین  400به میزان    روزگی 5-3از  * A+D آیا مکمل 

 معادل یک سی سی داده می شود؟

حداکثر  kg/ day  mg/  1ماهگی یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی با دوز  6ز پایان آیا مکمل آهن ا 
   داده می شود؟قطره  15میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز تقریباً معادل  15

نارس با وزن  نوزادان 
گرم  2500تولد کمتر از 

در روز   Aواحد ویتامین 1500و  Dواحد ویتامین  400به میزان    روزگی 5-3از   A+D آیا مکمل 
 معادل یک سی سی قطره داده می شود؟

 میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز تقریباً 15، حداکثر  kg/ day  mg/  2آیا مکمل آهن با دوز  
 ماهگی) داده می شود؟   2برابر وزن هنگام تولد شود (حدود  2قطره از زمانی که وزن کودك  15معادل 

شیرخواران با وزن تولد 
بسیار کم (کمتر از 

 گرم) 1500

در روز   Aواحد ویتامین 1500و  Dواحد ویتامین  400به میزان    روزگی 5-3از   A+D آیا مکمل 
 می شود؟معادل یک سی سی قطره داده 

میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز  15، حداکثر  kg/ day  mg/  4-3آیا مکمل آهن با دوز  
ماهگی) روزانه داده  2برابر وزن هنگام تولد شود (حدود  2قطره از زمانی که وزن کودك  15تقریباً معادل 

 می شود؟ 

 توصیه ها طبقه بندي شانهن
ف ناقص مکمل مصربا دستورالعمل مطابقت عدم  

 دارویی
 

به مادرتوصیه کنید  
را ی یمکمل هاي دارو

 مصرف نماید.صحیح 
مصرف کامل مکمل  با دستورالعمل مطابقت  

 دارویی
 

ارزیابی کودك را طبق  
 صفحات بعدي ادامه دهید.

 سوال کنید
 فرزند دارید؟  3آیا کمتر از  

 ت؟ ماه اس 30آیا سن کوچکترین فرزندتان بیشتر از  

 خواهید؟آیا شما و همسرتان فرزند /فرزندان بیشتري می 

بر اساس موارد اعالم شده توسط اداره باروي سالم واجد شرایط دریافت خدمات ؟ (گذاري داریدآیا شرایط خاصی براي دریافت خدمات فاصله 
 گذاري باشد) فاصله

 توصیه ها بندي طبقه نشانه ها
ت و مایل به دریاففرزند یا بیشتر داشته باشد  3

 گذاري باشد یاخدمات فاصله

 ماه باشد یا  24سن کوچکترین فرزند کمتر از 

 مادر و نوزاد در معرض خطر  باشند

واجد شرایط 
دریافت خدمات 
مشاوره باروري 

 سالم 

دریافت خدمات  باروري سالم بر -
گذاري حداقل اساس اصول فاصله

  سال 3

 ا ی فرزند داشته باشد  3کمتر از 

  ماه باشد 30سن کوچکترین فرزند بیشتر  از  

والدین شرایط فرزندآوري را دارند ولی تمایلی 
 به بارداري ندارند

واجد شرایط 
مشاوره براي 
 فرزندآوري 

 مشاوره فرزندآوري  

دین تمایل به فرزندآوري دارند و بارداري وال
 براي مادر و نوزاد خطري ندارد

واجد شرایط 
 فرزندآوري 

هاي ري و مراقبتاوره فرزندآومش-
 قبل از بارداري

ارزیابی کودك را طبق -
 صفحات بعدي ادامه دهید.

طبقه 
  بندي
 کنید

 طبقه بندي
 کنید

 :سال و باالتر) 2(کودك  ارزیابی وضعیت فرزندآوري مادر

از مولتی ویتامین با توجه به میزان مورد نیاز       A+Dبه جاي  توانماهگی می 6از *
 ار داد. به شیرخو Dو  Aمکمل  
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بی کودك از نظر کم کاري تیروئیدارزیا  

 توصیه ها طبقه بندي نشانه
نیازمند ارجاع براي  آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید  انجام ندادن 

انجام آزمایش کم 
 کاري تیروئید

 گیري* ي براي انجام نمونهارجاع فور 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

 ** نوزاد نارس 
 گرم) 1500نوزاد بسیار کم وزن (وزن تولد کمتر از  
 گرم)  2500نوزاد کم وزن (وزن تولد کمتر از  
 گرم  4000نوزادان با وزن بیش از  
 دوقلوها و چندقلوها  
 سابقه بستري در بیمارستان  
 خون  سابقه دریافت خون یا تعویض 
 اند (دوپامین، ترکیبات کورتونی) نوزادانی که داروهاي خاص مصرف کرده 
بر کاغذ فیلت  TSHاندازه  در جواب اولین نوبت تست غربالگري هیپوتیروئیدي 

 5 -9/9بین 
 اعالم نمونه نامناسب از طرف آزمایشگاه غربالگري نوزادان 

 گیرينیاز به نمونه
کم کاري  مجدد

 اپ تیروئید از پاشنه

 روزگی) 8-14گیري مجدد از پاشنه پا در هفته دوم تولد (ارجاع فوري براي انجام نمونه 
  گیري مجدد از پاشنه پا ارجاع شوند   نیز براي انجام نمونه 10و  6 و  2نوزادان نارس در هفته 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

مساوي  TSH( دومین بار آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید از پاشنه پا مثبت
  ) 5بیشتر از  یا

احتمال کم کاري 
 تیروئید 

 براي انجام آزمایش وریدي  خدمات جامع سالمت  ارجاع فوري به مرکز  
 بر اساس دستورعمل اقدام شود  
  ساعت بعد پیگیري شود 24  

 بررسی نیازمند   10 باالي  TSH پا پاشنه از تیروئید کاري کم اول نوبت غربالگري نتیجه
 کم نظر از ربیشت

 تیروئید کاري

 آزمایش وریدي (تست تأیید تشخیص) ارجاع فوري به مرکز خدمات جامع سالمت براي انجام 
 مرکز خدمات جامع سالمت براي انجام آزمایش وریدي (تست تأیید تشخیص) ارجاع شود باشد درمان توسط پزشک شروع شود و فورا به  20باالي  TSHدر صورتی که  

 ,T4 , TSH ( تأیید تشخیص) تست ( ي  کم کاري تیروئیدآزمایش ورید 
T3RUP  یاfree T4  ( 
 غیر طبیعی

کم کاري تیروئید 
  دارد 

 پیگیري کنید کودك بیمار به پزشک مراجعه کرده باشد   
  مراقبت کم کاري تیروئیدثبت فرم   
 توصیه به مصرف صحیح و بموقع دارو (لوتیروکسین)  
 پیگیري*** 

o   ماه یکبار  2 ماهگی هر 6تا 
o 6  ماه یکبار  3سال هر 3ماه تا 
o  سال بسته به تشخیص پزشک فوکال پوینت هیپوتیروئیدي  3بعد از 
o  زمانی که درمان کودك بنا بر تشخیص پزشک معالج در هر سنی قطع شود ویزیت ها و آزمایش غلظت سرمیTHS  وT4  شود:  پیگیريبر اساس تقویم زیر 

 سالگی)  10سالگی (در مبتالیان به سندروم داون تا  5هر سال بعد از قطع دارو تا  ماه بعد از قطع دارو  و  2- 3  هفته بعد از قطع دارو و 4 
یا ) 5کمتر از  TSHپاشنه پا منفی ( از غربالگري  اولیه کم کاري تیروئید نتیجه 

 یا  )5کمتر از  TSHپاشنه پا منفی ( ازمجدد  نتیجه غربالگري
  طبیعی)  T4 , THS, T3RUPاري تیروئید منفی  (تست وریدي  کم ک

کم کاري تیروئید 
 ندارد

 برنامه  3و  2هاي شماره در فرمثبت اطالعات  
 روزگی انجام آزمایش وریدي در آزمایشگاه  90ام آزمایش پاشنه پا در مرکز بهداشتی درمانی ، باالي روزگی انج 90زیر  * ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید. 

هفتگی انجام شود. در صورت مشکوك  10، 6، 2در نوزادان نارس عالوه بر غربالگري اولیه،  غربالگري مجدد از پاشنه پا باید در سنین   **
 جام آزمایش تأیید تشخیص وریدي می باشد. بودن جواب آزمایش در هر مرحله نیاز به ان

 *** بسته به تشخیص پزشک زمان پیگیري ممکن است تغییر کند.

روزگی غربالگري نوزادي پاشنه پا انجام شود، جواب آزمایش را طبق جدول زیر بررسی و طبقه بندي کنید و  3-5براي همه نوزادان باید در 
 توصیه هاي الزم را ارائه دهید. 
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 :)  PKU نوري (فنیل کتوارزیابی کودك ازنظر 
 
 

 توصیه ها طبقه بندي نشانه
 یازمند ارجاع براي انجام آزمایشن سالگی) 3(تا آزمایش  انجام ندادن 

PKU 
  (توضیحات بیشتر در راهنما) گیريارجاع فوري براي انجام نمونه 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

   PKUمادر مبتال به   
  نوزاد نارس 
 سابقه بستري در بیمارستان 

گیري نمونه به نیازاحتمال 
 PKU **مجدد

 خدمات جامع سالمت مرکز  پزشک ارجاع به  
 اعت بعد پیگیري شودس 24 

براي  خدمات جامع سالمت  مرکز ارجاع فوري  به آزمایش تأیید و  پاشنه پا براي انجام نمونه مثبت   PKUتست غربالگري اولیه   4فنیل آالنین مساوي یا بیشتر از  PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري  
عه به صورت کتبی به (در صورت عدم مراج درخواست آزمایش تأیید تشخیص توسط پزشک 

 کارشناس ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان اطالع داده شود.)
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

  4/3بزرگتر از نمونه ارسالی تست تأیید روي کاغذ فیلتر: فنیل آالنین مساوي یا  
 4نمونه  ارسالی تست تأیید روي نمونه سرم:  فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از  

 خدمات جامع سالمت مرکز  پزشک ارجاع فوري  به   مثبت PKUص تست تأیید تشخی
(در صورت براي اطمینان از مراجعه کودك به بیمارستان منتخب ساعت  72پیگیري حداکثر تا  

 به صورت کتبی به کارشناس ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان اطالع داده شود.) نکردن، مراجعه
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

 تأیید شده است PKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUاري تأیید تشخیص بیم
 کارشناس ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان این موارد را به مراقب سالمت اعالم می کند) (

PKU  ثبت فرم ارسال شده از بیمارستان منتخب   مثبت بیمارستانیPKU  
به بیمارستان سال ماهی یکبار براي اطمینان از مراجعه کودك  3پیگیري کودکان کمتر از  

 منتخب 
ماه یکبار براي اطمینان از مراجعه کودك به بیمارستان  3سال هر  3پیگیري کودکان بیشتر از  

 منتخب 
 پیگیري تلفنی یا حضوري موارد غیبت از درمان و تالش براي رفع مشکل * 

 تست غربالگري اولیه منفی 
 تست تأیید تشخیص منفی    

PKU  به والدینثبت اطالعات و اطالع   منفی 
 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید. 

 اند جهت پیگیري به کارشناس ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان  اطالع داده شود. جهت دریافت خدمات بالینی (ویزیت، تغذیه، شیر رژیمی و ...) مراجعه نکرده PKUواردي که به بیمارستان منتخب * م
ساعت  72گیري بالفاصله بعد از مصرف شیر به مدت باید به والدین آموزش داده شود تا نمونه مادر نداشته باشد، کافی با شیر نوزاد تغذیه  ی که روز مصرف کرده باشد. در صورت 3 که نوزاد در آن هنگام شیر کافی به مدتروزگی است به شرط آن 14**زمان انجام آزمایش مجدد  

لزوماً انجام شود. 
 

روزگی غربالگري نوزادي پاشنه پا انجام شود، جواب آزمایش را طبق جدول زیر بررسی و طبقه بندي کنید  3-5براي همه نوزادان باید در 
 و توصیه هاي الزم را ارائه دهید. 
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  بدرفتاري با کودكارزیابی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وجود عالیم زیر می تواند نشان دهنده سوء رفتار جسمانی با کودك باشد: *

تورم و    -6عالئم گاز گرفتن   -5ضایعاتی شبیه سوختگی با آب جوش    -4سوختگی هایی شبیه آتش سیگار    -3ودي هایی شبیه اثرات انگشت، شالق یا نیشگون وجود کب   -2وجود هرگونه خونمردگی و شکستگی در کودك زیر یک سال   -١
 مشاهده صدمات متعدد در مراحل مختلف بهبود  -11شمانکبودي چ -10پارگی لجام لب   -9آثار ضربات شالق    - 8 وجود مناطق طاسی در سر ناشی از کشیده شدن موها   -7دررفتگی مفاصل 

 

 توصیه  بندي طبقه ارزیابی
  *عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی 
 کودكگریه هاي طوالنی و ممتد  
 ها گذشته باشد ها از زمان آنوجود کبودي و عالئمی که مدت 
 تگی در اعضاي مختلف بدن خونمردگی یا شکس 
 عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار 
 هاي مختلف بدنکبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمت 

 احتمال بد رفتاري با کودك 
)16( 

  خدمات جامع سالمت مرکز   پزشک ارجاع به 
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال همه کودکانی که مادران آن 
 اند مثبت شده

 کودکان شاهد خشونت خانگی
)17( 

  خدمات جامع سالمتمرکز  پزشک ارجاع به  
 ساعت بعد پیگیري شود 24 

نید و کودك را طبق جدول ارزیابی و طبقه بندي کنید و در ویزیت هاي مراقبت سالمت به عالئم و نشانه هاي سوء رفتار با کودکان دقت ک
 توصیه هاي الزم را ارائه دهید. 
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  هاغربالگري

 
  

 هاتوصیه بنديطبقه هانشانه
نیازمند    غربالگري انجام عدم

ارجاع براي 
انجام 
 غربالگري

 مرکز پزشک ارجاع به 
 خدمات جامع سالمت
 براي درخواست آزمایش

ساعت بعد پیگیري  24
 شود

 غیر طبیعینتیجه غربالگري 
  

نتیجه 
ي غربالگر

 غیر طبیعی

 مرکز  پزشک ارجاع به 
 خدمات جامع سالمت

براي ارزیابی بیشتر یا 
درخواست آزمایش

ساعت بعد پیگیري  24
 شود

مطابق با جدول و غربالگري 
 طبیعی 

در اطمینان دادن به مادر که  طبیعی
 مشکلی ندارداین موارد 

 انتخابی همگانی سن
 - کافی بودن شیر مادر  شنوایی ، بینایی،  بدو تولد

نوري، هیپوتیروئیدي) ، شنوایی (اگر در وکت، فنیل  G6PDکافی بودن شیر مادر ، متابولیک (  روزگی 5-3
یت ، ویز، بینایی (اگر در بدو تولد  انجام نشده باشد)، ژنتیکزمان تولد انجام نشده باشد) 

 پزشک 

 فشار خون (در موارد خاص) 

 کژنتی -   روزگی  15-14
نوري، هیپوتیروئیدي) (اگر تا بحال انجام نشده است)، شنوایی وکت، فنیل  G6PDمتابولیک (  روزگی 45-30

 (اگر تاکنون  انجام نشده باشد) 
 فشار خون (در موارد خاص) 

 بینایی (براي تمامی کودکان نارس انجام شود)   
 ر تا بحال انجام نشده است)، نوري، هیپوتیروئیدي) (اگوکت، فنیل  G6PDمتابولیک (  ماهگی2

 بینایی (اگر تاکنون انجام نشده باشد) شنوایی (اگر تاکنون انجام نشده باشد)
  RED FLAGSتکامل 

 فشار خون (در موارد خاص) 
 انجام شود)  اگر انجام نشده است بینایی (براي تمامی کودکان نارس  

 فشار خون (در موارد خاص)   -  ماهگی 4
) و LBWر شیرخواران پره ترم و داراي وزن کم زمان تولد((د *کم خونی  

اند) . خوارانی که شیر مصنوعی غنی شده با آهن دریافت نکردهشیرمصنوعی
  و دندان (رویش اولین دندان) سالمت دهان  ماهگی  7و  6

 تکامل (تست استاندارد)   
 ماهگی) 7بینایی ( 
 ویزیت پزشک 

 فشار خون 

 فشار خون  RED FLAGSتکامل   ماهگی 9
، فریتین غربالگر انجام شود و  دوباره در CBCماهگی یا   9-12کم خونی (

 ماهگی چک شود ) 18-15
 تکامل (تست استاندارد)   ماهگی 12

 سالمت دهان و دندان
 ویزیت پزشک

 فشار خون 

 کم خونی  -فشار خون    -  ماهگی15
 کم خونی  - فشار خون   RED FLAGSتکامل   ماهگی 18

 و دندانسالمت دهان   ماهگی 24
 تکامل (تست استاندارد)   
 ویزیت پزشک 

 **لیپیدمی(چربی خون) دیس فشار خون ، آنمی  ،  

  -  - سالگی 2,5

 شنوایی    سالگی5-3
 بینایی 
 دهان و دندان سالمت  
 سالگی   5سالگی و  3تکامل (تست استاندارد)    -سالگی  RED FLAGS  4  تکامل  

 ***ون فشار خ 
 ) سالگی 5سالگی و  3ویزیت پزشک (  

 لپیدمی (چربی خون)   دیس خونی ، کم

   غربالگري کم خونی  براي  کودکان زیر انجام شود:*
ــتی خاص،     کودك با  (در معرض خطر فقر آهن ترم کودکان   مثل رژیم فاقد   آهن ناکافی در برنامه غذایی    نیازهاي بهداش

شت ق  سی به غذا   گو ستر نوزادان   درو سالگی  5و  4، 3، 2ماهگی،  12در )  رمز، عوامل محیطی مثل فقر و محدودیت د
 غربالگري کم خونی باید انجام شود.ماهگی  4 در نارس، وزن تولد کم، شروع زودرس شیر گاو

   غربالگري چربی خون براي  کودکان زیر انجام شود:**
سالگی آترواسکلروز کرونر، انفارکتوس    55ن ها در سن کم تر از  والدین یا پدر بزرگ مادر بزرگ آ 

 میوکارد، آنژین صدري، بیماري عروقی محیطی، بیماري عروقی مغز یا مرگ قلبی ناگهانی  
 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر داشتند 240والدینی که کلسترول خون  
 اضافه وزن کودك   

 نجام شود:  غربالگري فشار خون براي  کودکان زیر ا***
 سال فشار خون اندازه گیري شود. 3در معاینه فیزیکی ساالنه تمامی کودکان باالي 

 سال در موارد زیر توصیه می شود:  3در کودکان کمتر از 
 کودك با شرح حال پره مچوریتی 
 نیاز داشته است. NICUیا سایر عوارض نوزادي که به مراقبت در )  VLBWوزن تولد بسیار کم ( 
 مادرزادي قلب (ترمیم شده یا ترمیم نشده) بیماري 
 راري مکررعفونت اد 
 هماچوري یا پروتئینوري 
 بیماري کلیوي شناخته شده یا ناهنجاري هاي اورولوژیک 
 هاي ژنتیکی کلیه یا بیماري ارثی/ سرشتی  کلیه سابقه خانوادگی بیماري  
 پیوند عضو 
 بدخیمی یا پیوند مغز استخوان  
 جر به افزایش فشار خون می شوندمصرف داروهایی که من 
 سایر بیماري هاي سیستمیک همراه با هیپرتانسیون (نوروفیبروماتوز، اسکلروز توبر، ...)  
  جمجمه (استفراغ مکرر، سردرد صبحگاهی،افزایش فشار داخل  

 

طبقه 
 بندي
کنید
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 اي را بر حسب سن شیرخوار به مادر ارائه دهید: توصیه هاي تغذیه
 توصیه هاي تغذیه اي براي کودکان در سالمت  و بیماري

نوزاد از تولد تا 
 یک هفتگی

 
 

 را در تماس پوست با پوست قرار دهید.بالفاصله پس از تولد ،نوزادتان  
ا هید . این شیر، شیرخوار راجازه دهید نوزاد طی یک ساعت اول تولد به پستان گذاشته شود و شیر بخورد. به شیرخوار آغوز را که اولین شیر غلیظ و زرد رنگ است ، بد 

 کند.ها محافظت میاز بسیاري از بیماري
شود.در هروعده وقتی ساعت با شیر خود تغذیه کنید.تغذیه مکرر باعث تولید شیر بیشتر می24بار در 10-12خواهد حداقل زمان می شیرخوار را شب و روز هر چقدر و هر 

 از یک پستان تغذیه شد،او را به پستان دیگربگذارید و در وعده بعد تغذیه را از پستانی که کمتر خورده شروع کنید.
 ساعت بیدار کنید. 3بعد از  اگر شیرخوار خودش بیدار نشود  او را 

 کند. به شیرخوار غذا یا مایعات دیگر حتی آب ندهید. شیر مادر به تنهایی همه نیاز شیرخوار را برآورده می
 را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید. A+Dتولد قطره  3-5از روز 

 ماهگی6تا  1
 

زدن، مکیدن انگشتان یا حرکات دهان و اندام و صداهاي ظریف توجه هاي گرسنگی از جمله نقه نشانهخواهد او را با شیر خود تغذیه کنید. بهر چقدر شیرخوار می 
 کنید.

 ساعت با شیر خود تغذیه کنید. تغذیه مکرر باعث تولید شیر بیشتر می شود. 24بار در   8خواهد حداقل شیرخوار را شب و روز هر چقدر و هر زمان می 
 کند.یگري حتی آب ندهید . شیر مادر به تنهایی همه نیاز شیرخوار را برآورده میبه شیرخوار غذا یا مایعات د 

 را  طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.A+D قطره 

8-6  
 ماهگی 

 

 ساعت با شیر خود تغذیه کنید. 24بار در   8خواهد حداقل هر چقدر شیرخوار می 
 .وعده در روز برسانید 3وعده غذا شروع کنید و به  1با  
 اولین غذا  به شیرخوار از آرد برنج استفاده کنید. براي تهیه  
در ضـمن می توانید از  یددهاین میزان را به تدریج افزایش  بار در روز شـروع نموده و    2-3قاشـق مربا خوري از فرنی یا حریره بادام غلیظ      2-3غذاي  کمکی را با   

  تغذیه شیرخوار استفاده کنید. انواع فرنی ها و حریره هاي محلی غلیظ نیز در
شده انواع گوشت ها ، م     ایپوره ، می توانید  غالت یپس از معرف  سبز   وهیشکل نرم  ستفاده از  پوره  بدهید.  رخواریش  را به متنوع  يها  يها و  شده   ،ا  مهیشکل ن یاله 

 شامل : خانواده ي/ غذایمحل ییجامد شده انواع مواد غذا
 شده   زیر زی) خوب پخته شده و رپرندگانو  یمرغ ، ماه( قرمز ، ي گوشتها انواع 
 تخم مرغ   
 ییانبه، مرکبات، کدو حلوا ،ی، گوجه فرنگ جیهو ،گشنیزمانند اسفناج ، چعندر،  دهیو  رس یزرد، و نارنج  يها وهیو م یو زرد و نارنج رهیبرگ سبز تي ها  يسبز 

 

 مشاوره با مادر
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 ر سوپ و آش اضافه شود. (خیساندن حبوبات قبل مصرف) دمانند عدس و ماش حبوبات 
 کم نمک پاستوریزه در برنامه غذایی کودك اضافه شود.   ریو پنپاستوریزه ماست  
 به او بدهید .  رخواریش يدر روز بر حسب اشتها یاصل يوعده ها نیمانند پوره سبزي ها (هویج یا سیب زمینی) ، پوره میوه  ها ( موز)  ب ییوعده غذا انیتا دو م کی 
 به طور تدریجی افزایش دهید.  سی سی) در هر وعده غذایی250شیرخوار را تا نصف لیوان ( هر لیوان  میزان غذاي  
 و آهن را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.   A+Dقطره هاي  
 آب جوشیده سرد شده  به شیرخوار بدهید. 

 . وعده غذایی اضافه به او داده شود 2تا  1 روزانه اگر کودك شیر مادر نمی خورد 

 ماهگی 11-9

 

 ساعت با شیر خود تغذیه کنید. 24بار در   8شیرخوار  هر چقدر شیر می خواهد حداقل  
 هر روزسه تا چهار وعده غذایی  به شیرخوار بدهید.  
 تنوع و استفاده ار پنج گروه اصلی غذایی همچنان در برنامه غذایی شیرخوار در نظر گرفته شود. 
 بر حسب اشتهاي شیرخوار مانند هویج یا کرفس پخته ، میوه (موز ، گالبی ، سیب)به شیرخوار بدهید. یان وعده غذایی بین وعده هاي اصلی در روز یک تا دو م 
 افزایش یابد. سی سی) در هر وعده غذایی250میزان غذاي شیرخوارتا نصف لیوان ( هر لیوان  
 شامل : ردیبتواند با دست بگ رخواریکه ش یانگشت يشده ، تکه تکه شده و غذاها  زیر زیر  یبه خوب ایکه له شده  ییاستفاده از غذاها 

 با یا شده پخته کامالً قلقلی کوفته یا چربی بدون گوشت کوچک هاي تکه  و شده ریز ریز و شده پخته خوب)  پرندگان و ماهی ، مرغ ، قرمز(  گوشتهاي انواع 
 شده له قاشق پشت

  مرغ تخم 
 شده تهپخ ماکارونی 
 یی، انبه، کدو حلوا جیهو، گشنیز،  جعفريمانند  دهیرس و   یو نارنج زرد  يها وهیو م یو زرد و نارنج رهیرگ سبز تي بها  يسبز 

 اضافه شود. در سوپ و آشمانند عدس و ماش (خیساندن حبوبات قبل از مصرف) حبوبات  

 و آهن را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.  A+Dقطره هاي  

 جوشیده سرد شده  به شیرخوار بدهید. آب 

 در  دست نکهداشتن غذا  یا استفاده از قاشق)براي شیرخوار  را در هنگام غذاخوردن مشارکت دهید  ( تشویق شیرخوار  

 .وعده غذایی اضافه به او داده شود  2تا  1 روزانه خورد اگر کودك شیر مادر نمی 
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 سالگی2تا  1

 

 خواهد او را با شیر خود تغذیه کنید.ر شیرخوار میهر چقد 

ساعت پس از صرف غذاي کودك انجام شود و در حقیقت تغذیه از سفره  1ساله  تغذیه با شیرمادر بهتر است نیم تا  2تا  1بر خالف سال اول زندگی، در کودکان  
 خانوار بر تغذیه با شیر مادر اولویت دارد. 

این مطلب که قطره آهن موجب سیاهی دندان می شود نباید مانع مصرف آن شود، بلکه باید  ( ق دستورعمل به شیرخوار بدهید.و آهن را طب  A+Dقطره هاي  
 )قطره آهن را با قاشق چایخوري در عقب دهان ریخت و پس از آن به کودك آب داد و با پارچه اي تمیز روي دندان هاي او را نیز تمیز نمود.

.اده شامل  پنج گروه اصلی غذایی( نان و غالت، شیرو لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها ، سبزي ها و میوه ها) به کودك بدهیداز غذاهاي متنوع خانو 
و A نَیتامیو ییغذا مرکبات )  که منابعزردآلو و هویج، کدو حلوایی ،  انبه،  گشنیز،  ، جعفري( یزرد و نارنج يها وهیو م یو نارنج  رهیبرگ سبز ت يها ياز سبز 

Cدیهستند  به کودك بده. 
 15سی سی ) با توجه به این که  یک قاشق غذاخوري سرصاف انواع برنج پخته 240= وانیتا یک لیوان  غذا به شیرخوار بدهید.: ( یک ل3/ 4در هر وعده به اندازه  

قاشق غذاخوري  سرپر  12قاشق غذاخوري سر صاف انواع برنج پخته و یا  16ادل گرم است  ، یک لیوان مع 20گرم و یک قاشق غذاخوري سر پر  انواع برنج پخنه 
 انواع برنج پخته است.

 وعده غذا بدهید. 4تا  3هر روز  

 بار میان وعده در بین غذاهاي اصلی به شیرخوار بدهید 1 -2هر روز  

 اصلی غذایی انتخاب شود. هاي میان وعده غذایی از بین گروه 

 جایگاهی آنها نظایر و تجاري هاي میوه¬آب چیپس، شکالت، شده، حجیم غالت نظیر ارزش بی تنقالت ساله 2 تا 1 کودك غذایی برنامه در هوعدمیان عنوان به 
 .شود استفاده خرما و نمک کم پنیر نان،  ماست، ، پاستوریزه شیر ، ها سبزي  ، ها  میوه انواع  نظیر  مغذي هاي¬وعده میان از آن جاي به نداشته

 .شود خودداري امکان حد تا مغذي مواد دریافت کاهش و دندان پوسیدگی ، چاقی و وزن اضافه خطر افزایش دلیل به شیرین هاي نوشیدنی  انواع دادن از 
 خانگی میوه ماست تهیه صورت در. شود خودداري صنعتی هاي میوه ماست انواع مصرف از و شده استفاده ساده پاستوریزه ماست از فقط کودك غذایی برنامه در 

 .شود خودداري میوه ماست به شکر کردن اضافه از و شده اضافه ماست به میوه فقط
 ساعت قبل از وعده اصلی  به کودك بدهید. 2تا  1,5میان وعده را  

 اگر برنج به صورت کته یا کامال نرم شده نیست آن را با پشت قاشق و کمی آب خورش نرم و له کنید 

 وعده غذایی اضافه به او داده شود .  2تا  1نمی خورد روزانه  اگر کودك شیر مادر  
 اگر کودك به ماده غذایی آلرژي دارد ، باید از برنامه غذایی کودك حذف و جایگزین مناسب قرار گیرد. 
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می توان به  صورت پودر شده براي مقوي  (از مغزهاخودداري شود.  خوار به دلیل احتمال خفگی به شیر ، هویج خام ، انگور و ذرت از دادن مغزها ، آب نبات  
 کردن غذاها استفاده نمود). 

 تخم مرغ کامال پخته شده به کودك داده شود و از دادن تخم مرغ خام یا خوب پخته نشده خودداري شود.  
 از دادن شیر و لبنیات غیر پاستوریزه خودداري شود. 
 ر روز به کودك داد. سی سی د 180تا  120آب میوه طبیعی را روزانه به میزان  
که غذاهاي داده شده رقیق و حاوي مواد مغذي کمتري باشد، کودك باید در کیلوکالري انرژي در هر گرم باشد. در صورتی 1الی  8/0غذاهاي مصرفی باید داراي  

 هر وعده یک لیوان کامل دریافت نماید. 
 از نمک ید دار تصفیه شده در پخت غذا استفاده شود. 
 قاشق و چنگال نشکن استفاده شود.. از بشقاب ، 

 ظرف غذاي کودك مجزا باشد. نکات بهداشتی در مراحل آماده سازي ، تهیه و طبخ غذا رعایت شود. 

 به زور به کودك غذا داده نشود.  خاموش باشد. ونیزیهنگام غذاخوردن کودك،  تلو درنباشد. هیو تنب قیغذا خوردن کودك همراه با حواس پرت کردن، تشو 

 سالگی 5تا  2

 

وه ها) به کودك از غذاهاي متنوع خانواده شامل  پنج گروه اصلی غذایی( نان و غالت، شیرو لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها ، سبزي ها و می 
 بدهید.

هستند C وAکه منابع غذایی ویتامینَ   انبه ، کدو حلوایی ، انبه ، مرکبات)، گشنیز، اسفناج، جعفري( از سبزي هاي سبز تیره  و نارنجی و میوه هاي زرد و نارنجی  
 به کودك بدهید.

گرم و یک  15یک قاشق غذاخوري سرصاف انواع برنج پخته  با توجه به این که  سی سی). 240در هر وعده به اندازه یک لیوان کامل به کودك  غذا بدهید(  
قاشق غذاخوري  سرپر انواع برنج  12قاشق غذاخوري سر صاف انواع برنج پخته و یا  16گرم است  ، یک لیوان معادل  20نه قاشق غذاخوري سر پر  انواع برنج پخ

 پخته است.

 وعده غذا بدهید. 3در هر روز  

 بار میان وعده در بین غذاهاي اصلی در اختیار شیرخوار بگذارید 2هر روز  

ی انتخاب شود. شیرپاستوریزه  (بویژه قبل از خواب)،  ماست،  میوه ها،  سبزي ها ، نان و پنیر کم نمک ، خرما و هاي اصلی غذایمیان وعده غذایی از بین گروه 
انتخاب هاي بسیار خوبی براي میان وعده کودکان هستند. مصرف برخی میان وعده ها، مانند چیپس، پفک، غالت حجیم شده  و به طور کلی  میوه هاي خشک 

ودك و با تاثیر بر اشتهاي ک مانند چاقی،  به بیماري هاي غیرواگیر در سنین بزرگسالی او وه بر تغییر ذائقه کودك و افزایش احتمال ابتالي  ارزش عالتنقالت بی
 در نهایت تمایل کمتر او به وعده هاي اصلی می توانند بر سرعت رشد کودك  و به خصوص افزایش مطلوب قد تاثیر منفی داشته باشند. 
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 خانگی میوه ماست تهیه صورت در. شود خودداري صنعتی هاي میوه ماست انواع مصرف از و شده استفاده ساده پاستوریزه ماست از فقط کودك غذایی مهبرنا در 
 .شود خودداري میوه ماست به شکر کردن اضافه از و شده اضافه ماست به میوه فقط

 .شود خودداري امکان حد تا مغذي مواد دریافت کاهش و دندان پوسیدگی ، چاقی و وزن اضافه خطر افزایش دلیل به شیرین هاي نوشیدنی  انواع دادن از 
 .دیبه کودك بده  یساعت قبل از وعده اصل 2تا  1,5وعده را  انیم 

 اگر کودك به ماده غذایی آلرژي دارد ، باید از برنامه غذایی کودك حذف و جایگزین مناسب قرار گیرد. 

 سی سی نباشد.کودك را به مصرف آب آشامیدنی در طول روز تشویق کنید. 180تا  120تازه بیشتر از مصرف  روزانه آب میوه  

 به کودك در ظرف ها و کاسه هاي جدا غذا بدهید.  

 بنشیند وبا اوصحبت کنید، به چشمان او نگاه کنیدو او را ترغیب به غذا خوردن کنید.  کودکتاندر طول مدت غذا خوردن با  

 خاموش باشد. ونیزیهنگام غذاخوردن کودك،  تلو درنباشد. هیو تنب قیدك همراه با حواس پرت کردن، تشوغذا خوردن کو 

قدار شود مکند و بزرگتر میبینانه، بسته به سن، جنس و سطح فعالیتش به او بدهید. همانطور که او رشد میکودك را مجبور به خوردن نکنید، سهم او را واقع 
ید. در هنگام غذا خوردن در کنار او باشید. محیط غذاخوردن کودك آرام باشد و در هنگام غذاخوردن  از تماشاي کودك به تلویزیون غذاي او را افزایش ده

 خودداري شود.

 دقیقه در روز فعالیت  بدنی انجام دهد. 60کودك حداقل  
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 اصول کلی تغذیه تکمیلی: 
 بدهید.فاصله بعد از تغذیه شیرخوار با شیرمادر،  غذاي کمکی به او اده شود.بالبه او د شیر مادر بر حسب تقاضاي شیرخوار 

بار مجددا این کار را تکرار کنید  10روز آن غذا را حذف و سپس دوباره شروع کنید. می توانید تا   3تا  2در صورتی که شیرخوار به خوردن غذایی بی میلی نشان داد،  پافشاري نکنید، بلکه  براي  
 یرخوار آن را بپذیرد.تا ش

 دهید.و کم کم به مخلوطی از چندین ماده غذایی افزایش  کردهاز یک نوع ماده غذایی ساده شروع  

 روز فاصله بگذارید. 3-5بین اضافه کردن مواد غذایی جدید بین 

انند فرنی شبیه ماست معمولی بوده اما به تدریج  بر حسب سن شیرخوار غلظت غذا غلظت و قوام غذاي کمکی باید متناسب با سن شیر خوار باشد.  به طوري که غلظت  اولین غذاي کمکی م 
 افزایش می یابد.

ا  ، هتوان گوشت (گوسفند و مرغ)،  میوه و سبزي را در غذاي شیرخوار گنجاند.  گوشت یی به شکل فرنی به  شیرخوارداده شود و پس از غالت میماده غذا نیبه عنوان اولمانند آرد برنج   غالت 
 ها را به غذاي شیرخوار اضافه نمود. میوه ها و سبزي ها را می توان به شکل پوره  ( بدون نمک یا شکر )به شیرخوارداد . بعد از پوره غالت و گوشت می توان پوره میوه و سبزي

 اده غذایی مانند سبزي ، گوشت  و غالت را  به شکل سوپ به شیرخوار داد. ی توان ترکیبی از  چند مم ها  سبزي  و ها میوه پوره  ،) مرغ و گوسفند(  گوشت پوره تحمل از بعد 
 داد.  ها مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی و همچنین تخم مرغ را پس از شروع بر حسب سن شیرخوار باید به طور روزانه و یا در هر زمان ممکن به اوانوع گوشت 

گرم) به    60تا  15بار در روز شروع شود.  به تدریج می توان  غالت را دو بار  و هر بار  به میزان  یک تا چهار قاشق غذا خوري (   2-3ي  قاشق مرباخور  2-3غذاي کمکی با  غالت  به میزان  
 (غذا را با قاشق غذاخوري در ظرف غذاي شیرخوار ریخته و سپس با قاشق مرباخوري به او بدهید.  شیرخوار داد.

 گوشت (گوسفند، مرغ) در غذاي شیرخوار گنجاند. گرم   30ن روزانه  پس از معرفی  گوشت ، می توا 

 . مواد غذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار باید به تدریج به برنامه غذایی شیرخوار اضافه شود 

 گرم 20 ، آش غذاخوري قاشق یک و گرم 15 تا 12 فرنی خوري غذا قاشق یک. است گرم 20 پخنه برنج انواع  پر سر غذاخوري قاشق یک و گرم 15 پخته برنج انواع سرصاف غذاخوري قاشق یک 
  قاشق غذاخوري سر صاف انواع برنج پخته می باشد.  8و نصف لیوان از انواع برنج پخته معادل  قاشق غذاخوري فرنی  8-10ست. نصف لیوان  فرنی معادل ا
هاي  اصلی غذایی شامل نان و غالت، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها ، سبزي ها ، میوه ها  و لبنیات (ماست پاستوریزه گروه . به تدریج ازدر نظر گرفته شوددر برنامه غذایی کودك ، تنوع  

 باید بر اساس سن شیرخوار انجام شود.  گروه غذایی و پنیر پاستوریزه کم نمک) در غذاي کمکی  استفاده کنید. تنوع غذایی و میزان غذا با سن شیرخوار افزایش یابد. معرفی مواد غذایی از هر

 هستند در غذاي کمکی استفاده کنید.C و  Aاز سبزي هاي سبز تیره  و نارنجی و میوه هاي زرد و نارنجی که منابع غذایی ویتامین 

 وي ویتامین ث مانند سبزي ها و میوه هاي تازه استفاده شود. در صورت استفاده از حبوبات به عنوان جایگزین گوشت حتما از ترکیب حبوبات و غالت و همچنین از  منابع غذایی حا 
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 با شروع غذاي کمکی، دادن آب جوشیده سرد شده به دفعات و حجم مورد عالقه شیرخوار الزم است.  
 کوچک گوشت بدون چربی یا کوفته قلقلی اکارونی پخته شده، پنیر، تکه هايهاي نرم و سبزي ها مانند هویج، سیب زمینی، کرفس، موز، گالبی، م هاي کوچک میوهتکه مانند  ماهگی غذاهاي انگشتی 9از  

 به شیرخوار معرفی کنید. راله شده  قاشقکامالً پخته شده یا با پشت 

شود آب میوه با لیوان یا فنجان نشکن داده شود. در سنین می سی سی ) در روز رساند.  توصیه 30-60قاشق مرباخوري ( 6-12توان به تدریج میزان آن را به  پس از معرفی  آب میوه طبیعی به شیرخوار می 
 ی( با فنجان  ) داده شود. از اضافه کردن شکر یا قند  به آب میوه خودداري شود. عیطب وهیآب م در روز یس یس 120-180حداکثر باالتر به شیر خوار 

رخوار خودداري نموده و  مصرف چاي و قهوه کاهش یابد(حتی براي نرم کردن غذاي شیرخوار از چاي استفاده نشود) در صورتی که دادن انواع شیرینی ها ،  بیسکوئیت هاي شیرین ، چیپس، پفک  به شیاز  
  ساعت قبل یا بعد از غذا به شیرخوار داده شود. 2براي دادن چاي به شیرخوار اصرار دارید حداقل  چاي و قهوه 

 به شیرخوار خودداري شود. نعتیاز دادن نوشیدنی هاي شیرین و آب میوه هاي ص 

 باشد. از اضافه کردن شکر به ماست خودداري شود. به شیرخوار ماست میوه آماده نیز داده نشود. زیرا داراي شکر می 

 از دادن شیرگاو به شیرخوار تا یک سالگی خودداري شود. 

 گزین مناسب قرار گیرد. اگر کودك به ماده غذایی آلرژي دارد، باید از برنامه غذایی کودك حذف و جای 

 ی و تخم مرغ نسبت به سایر مواد غذایی آلرژن  بیشتر مشاهده می شود.شیر گاو، تخم مرغ ،ماهی، گندم ، بادام، گردو، فندق، پسته و بادام زمینی آلرژي زا هستند. در شیرخواران،آلرژي به شیرگاو، بادام زمین 
ان مواد درجه یک ( پدر، مادر، خواهر یا برادر ) دارد پس از شروع غذاي کمکی و در صورت تحمل مواد غذایی مانند غالت، گوشت، میوه و سبزي می تو اگر شیرخوار سابقه آلرژي مواد غذایی در بستگان

ر مشکلی گزارش نشد مقدار آنان را  به تدریج در برنامه غذایی شیرخوار اضافه را به مقدار جزئی به آنان داد و اگو نداشتن عالئم آلرژي به مواد غذایی می توان مواد غذایی آلرژن غذایی آلرژن (غیر از شیر گاو) 
 نمود.  

 از دادن عسل به شیرخوار  ( به دلیل بوتولیسم) خودداري شود. 

(از مغزها می توان به  صورت پودر شده براي وار خودداري شود. به دلیل احتمال خفگی به شیرخ کرفس، انگور و گیالساز دادن آدامس ، آب نبات ، تکه هاي بزرگ سیب، آجیل، ذرت،  کشمش، هویج خام،  
 مقوي کردن غذاها استفاده نمود). 

 نمک و ادویه به غذاي شیرخوار اضافه نکنید.  

 از مواد غذایی کنسرو شده در تهیه غذاي شیرخوار استفاده نشود.زیرا حاوي نمک و شکر زیادي هستند.  

 نند ماست و پنیر) خودداري گردد. از دادن لبنیات غیر پاستوریزه (ما 

 تخم مرغ کامالً پخته شده به شیرخوار داده شود. از دادن تخم مرغ خام و خوب پخته نشده خودداري شود.  

 ده نشود و مادر صبور باشد.. به زور به شیرخوار غذا داخاموش باشد ونیزیهنگام غذاخوردن کودك،  تلو درنباشد. هیو تنب قیغذا خوردن کودك همراه با حواس پرت کردن، تشو 

 شستشو شود. اصول بهداشتی در تهیه و نگهداري غذاي شیرخوار رعایت شود. دست شیرخوار  و مادر به طور مرتب به ویژه قبل از غذا خوردن 

 ه او نشان دهید که خودتان غذا را دوست دارید . چنانچه شیرخوارتان از خوردن غذاي جدیدي امتناع می کند، چندین بار کمی از آن غذا را به شیرخوار پیشنهاد کنید. .ب 

 در طول مدت غذا خوردن با شیرخوارتان  بنشیند وبا اوصحبت کنید، به چشمان او نگاه کنیدو او را ترغیب به غذا خوردن کنید.
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 : روزگی 3-5) وضعیت مطلوب تغذیه با شیرمادر در 1جدول
ولید شیر د.. تضمن برقراري تماس پوستی مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد، تغذیه با شیرمادر باید طی ساعت اول تولد آغاز گردیده و بخوبی ادامه یاب. ست روزگی افزایش یافته ا 3-5جریان شیرمادر  در 

شود. این مرحله  همراه با زایمان آغاز شده و شامل تغییرات بهم پیوسته اي است که روندي است که در آن غدد پستانی توانایی ترشح شیر پیدا می کنند. به این روند مرحله دوم الکتوژنز یا ساخت شیر گفته می 
ساعت پس از زایمان روي می دهد، گفته می شود. احساس مادر از به شیر آمدن با بزرگ شدن  40روز به تولید کامل شیر می انجامد. اصطالح آمدن شیر به افزایش قابل مالحظه حجم شیر که حدود  4طی 
 می افتد که در نخست زاها دیرتر از چندزاها رخ می دهد.  ان، پر شدن و سفت شدن آن و نشت آغوز/ شیر همراه است. تغییرات حجم پستان در اکثر زنان بین دومین تا پنجمین روز بعد از زایمان اتفاقپست

ل بعد از زایمان باشد بهتر است از بکار بردن این عبارت خودداري شود. (لذا این طور سوال می کنیم که آیا جریان شیر ممکن است در ذهن مادر مترادف با عدم کفایت شیر در روز او "به شیرآمدن"چون عبارت 
ن مرحله و بعد از آن تداوم تولید شیر به ار کافی است. در طول ایزیاد شده است؟) اگرچه مقدار شیر در طی دو روز اول بعد از زایمان کم است ولی معموال مقدار کلستروم (آغوز) براي تامین نیازهاي شیرخو
 نند.برداشت منظم شیر از پستان بستگی خواهد داشت. مادرانی که شیرخوار خود را با پستان تغذیه نمی کنند نیز روند پري پستان را تجربه می ک

ان مهار کننده بازتاب جهش شیر و یا فاصله هاي طوالنی بین وعده هاي شیرخوردن یا دوشیدن شیر)، غربالگري در مورد عوامل محدود کننده برداشت شیر(مانند برداشت غیرموثر شیر، درد شدید نوك پستان بعنو-
 و مداخله بموقع داشته باشید تا از کاهش قابل مالحظه حجم شیر در این مرحله پیشگیري شود. 

زایمان،دیابت مادر، چاقی مادر، سن باالي مادر و خوب شیر نخوردن شیرخوار. این مادران نیاز  2هاي اورژانس، طوالنی شدن مرحله را بشناسید که عبارتند از: اول زایی، سزارین  2عوامل خطر در تاخیر الکتوژنز-
 به توجه خاص دارند. 

بعد از زایمان شیر کافی تولید کند.  7 – 10ب کنید او قادر خواهد شد در روز چنانچه مادر تاخیر در شیرسازي دارد و جریان شیرش برقرار نشده ، باید او را به تحریک مکرر پستان و برداشت شیر از پستان ترغی-
 این مادران نیاز به حمایت مداوم داشته و تا زمانی که تغذیه کامل پستانی میسر گردد باید وزن گیري شیرخوارشان پایش شود.   

 . پس از تغذیه کافی، خود پستان را رها کرده و نشانه هاي سیري را نشان می دهد.و با نشان دادن عالئم گرسنگی تقاضاي شیرمی کند نوزاد سالم هوشیار است-
 ساعت داشته باشد در صورتی که فقط شیرمادر بخورد نشان دهنده کفایت تغذیه وي با شیرمادر می باشد.   24کهنه مرطوب در  2-3ساعت اول  48: اگر نوزاد در دفعات ادرار نوزاد-
 بار در شبانه روز دفع مدفوع زرد رنگ وشل مورد انتظار است.  2بار و سپس  1ز اول و دوم حداقل در رو:  دفعات مدفوع -
 ماه نیز از مادر سوال شود.6سایر سواالت تغذیه شیرخوار زیر -
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 :هاي حفظ و تداوم شیردهی) راه2جدول 
 مادر را براي حفظ و تداوم شیردهی راهنمایی کنید: 

 )15مراجعه شود.(جدول  وضعیت صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخواربه راهنماي  :شیر مادر اصحیح تغذیه ب رعایت وضعیت

.در صورت  شیرخوار از هر دو پستان تغذیه شود .بار باشد 8 و نباید کمتر از ودهبدر شبانه روز بار  10-12 خوردن دفعات شیرشود باشد. توصیه میهر زمان و هر چقدر که میل دارد مکرر و برحسب میل و تقاضاي شیرخوار باید شیردهی  :تکرر شیردهی
 )9اي شیرخواران نیز باید توجه داشت (جدول اي شیرخوار، شیر مادر باید به تعداد دفعات تغذیه او دوشیده شود. به رفتار تغذیهجدایی مادر و نوزاد، با تقلید از رفتار تغذیه

 شود شیرخوار در طول شب نیز با شیرمادر تغذیه شود. در صورت خواب بودن شیرخوار باید او را در خواب به پستان گذاشت.مون پروالکتین در خون هنگام شب، توصیه میبا توجه به باال بودن سطح هور شیردهی در شب:
 خوردن مدت شیرخود پستان را رها کند تا شیر پسین را که براي رشد او ضروري است دریافت کرده و پستان تخلیه شود. به شیرخوار اجازه دهید مدت شیر خوردن در هر وعده را خودش تنظیم کند و به مکیدن ادامه داده و  :تخلیه کامل پستان

 در مورد مدت هر وعده شیردهی نباید محدودیتی قائل شد.اما  مکد دقیقه می 10-15، معموالً شیرخوار هر پستان را بستگی به میل شیرخوار دارد
این رویه ادامه یابد. شیرخوار در هر نوبت به تناوب تغذیه از یک  و مناسب بودن منحنی رشد،  : از ابتدا نوزاد باید از هر دو پستان تغذیه شود و تا زمان برقراري کامل شیرمادر و اطمینان از کافی بودن حجم شیر بطور متناوبتغذیه از دو پستان و 

 پس به پستان دیگر گذاشته شود.پستان را شروع کرده و تا تخلیه کامل ادامه داده و س
 آموزش دهید. ساعت او را بیدار کرده و شیر بدهند تا با تغذیه مکرر وي، جریان شیر برقرار شود. روش هاي بیدار کردن شیرخوار خواب آلود را به مادر  3اگر شیرخوار بیدار نشود باید بعد از  بیدار کردن شیرخوار براي تغذیه :

 صورت تمام وقت و شبانه روزي رعایت گردد که موجب برقراري و بهبود روابط عاطفی و تغذیه مکرر شیرخوار برحسب تقاضاي وي می شود.هم اتاقی مادر و شیرخوار به  : وار و عدم جداییهم اتاقی مادر و شیرخ
 باشند. جدایی بعلت اشتغال مادر با تمهیدات الزم می تواند با تداوم شیردهی همراه باشد.    در صورت بستري شدن مادر یا شیرخوار نیز  باید امکاناتی فراهم شود که مادر و شیرخوار در کنار هم

 ج انجام گیرد.روزگی) با مواد غذایی متناسب و به تدری 180ماهگی یا  6ژیم غذایی شیرخوار باید در موقع مناسب (از پایاناضافه کردن مواد غذایی غیر از شیر به ر :عدم شروع زود هنگام تغذیه تکمیلی
اعتماد به نفس مادر براي تغذیه شیرخوارو جدایی مادر و شیرخوار مشاوره با مادران شیرده جهت مشخص کردن علت استرس و نگرانی از جمله عدم حمایت از مادران شیرده توسط کارکنان بهداشتی و خانواده.عدم  جلوگیري از استرس و نگرانی مادر :

 مورد حمایت و کمک قرار گیرد. و...... انجام شود و مادر
ماه اول زندگی مگر اندیکاسیون داشته باشد، استفاده از  قاشق، فنجان یا سرنگ در صورت اجبار به تغذیه شیرخوار با شیر  6: عدم استفاده از بطري و پستانک ، عدم استفاده از مواد غذایی دیگر به جز شیر مادر در جلوگیري از سردرگمی شیرخوار

 شده یا سایر شیرها آموزش داده شود. دوشیده
ماهگی شیرخوار نباید استفاده کرد.به منظور پیشگیري از بارداري در صورت قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاري  6هاي هورمونی تا به منظور جلوگیري از عدم ترشح شیر از قرص عدم استفاده از قرصهاي ترکیبی پیشگیري از بارداري:

 هاي غیر هورمونی استفاده کرد.توان از روش شیردهی و قرص الینسترنول و در غیر این صورت از آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات و سایر روشا شیر مادر میشیرخوار ب
قبت از شیرخوار یا انجام کارهاي دیگر براي ادامه شیردهی از پستان مشاوره کنید. مادر باید براي دوشیدن براي جلب حمایت همسر از شیردهی، دخالت دادن اعضاي خانواده و به خصوص همسر در مرا : جلوگیري از کار زیاد و خستگی مادر

 ریزي نماید تا تولید شیر ادامه یابد و شیر ذخیره شده براي تغذیه شیرخوار در غیاب مادر استفاده گردد.هایش برنامهپستان
 و مایعات را به مقدار کافی با رعایت تنوع و تعادل مصرف کند. (طبق جدول  نکات مهم در مورد سالمت و تغذیه مادر)  مادر باید مواد غذاییرژیم غذایی مادر شیرده: 
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 :) کفایت تغذیه با شیر مادر ، ناکافی بودن واقعی یا ذهنی شیرمادر  3جدول

 نشانه هاي سیري و گرسنگی شیرخوار را به مادر آموزش دهید:  
 ازه ندهید گریه کند و برافروخته شود.حرکات دهان،مکیدن لب و انگشت، نق زدن و صداهاي ظریف، و یا هرچیزي را به دهان می برد. وقتی شیرخوار  این عالئم را  نشان می دهد، اج نشانه هاي گرسنگی :

 برسد. چنانچه شیرخوار گریه کند و آشفته شود، ابتدا باید او را آرام کرده و سپس به پستان گذاشت تا بتواند آن را درست بگیرد.گریه، جیغ زدن و کمانه زدن عالمت دیررس گرسنگی است و نباید اجازه داد گرسنگی شیرخوار به این مرحله 

 یالکس (شل شدن) و به خواب رفتن.هاي غیر تغذیه اي پستان، رها کردن پستان و رتوقف صداي بلع، توقف بیشتر بین دفعات مکیدن، رفع نشانه هاي گرسنگی، افزایش مکیدننشانه هاي سیري : 

 هاي کفایت شیرمادر آموزش دهید:مادر را در مورد نشانه
 بهترین راه براي تشخیص کفایت شیرمادر، افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد او می باشد

تولد بیش از اندازه بوده و باید تولید شیر و انتقال آن به شیرخوار ارزیابی شود. شیرخواري که وزن زیادي از دست نداده  درصد وزن7روز اول پس از تولد وزن از دست می دهند. کاهش وزن بیشتر از  2-4معموال نوزادان در 
این میزان افزایش وزن، بیشتر شیرخوارانی که با شیرمادر تغذیه  گرم در روز می نماید. با 30تا  15پس از تولد شروع به افزایش وزن به میزان تقریبا  5تا  4و بطور موثري تغذیه می شود و شیر کافی دریافت می کند از روز 

هفتگی کمتر از وزن زمان تولدش 2گرم در هفته افزایش وزن دارند. چنانچه نوزادي که با شیرمادر تغذیه می شود وزنش در  210تا  150ماه اول 2وزنی بیشتر از وزن تولد خود خواهند داشت و طی  10-14می شوند تا روز 
 گرم(یا بیشتر)  افزایش وزن در ماه مطلوب است. 600شد نیازمند ارزیابی دقیق و مداخله است. بهر حال حدود حداقل  با

 بارتند از :راه هاي دیگر تشخیص کفایت شیرمادر در شیرخوارانی که فقط شیرمادر می خورند و تا زمانی که بطور انحصاري با شیرمادر تغذیه می شوند، ع

 کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روزسوم3-4نوبت مدفوع و 2-3کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روزدوم، تعداد 2-3نوبت مدفوع و 2-3کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روز اول،تعداد 1فوع و نوبت مد1تعداد

 بعدتولد به  5-7از روز ساعت با ادرار کمرنگ  24پوشک) یا بیشتر در  5-6کهنه مرطوب (یا  6-8تعداد 
 ون اینکه بیمار باشد.)بار هم دیده می شود بعد از یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد وحتی هرچند روز یک بار، یک اجابت مزاج نرم و حجیم داشته باشد بد 3-8ساعت ( 24به بعد در  4بار و یا بیشتر از روز 2اجابت مزاج حداقل 

 اب.هشیار بودن، قدرت عضالنی مناسب و پوست شاد

 مشخص شده شیرخوار شیر کافی دریافت نمی کند، به مادر کمک کنید:  "نشانه هاي کفایت شیر "اگربا توجه به 

 هاي مشاوره در راهنما مراجعه کنید) از مهارت هاي مشاوره براي گرفتن شرح حال تغذیه اي استفاده کنید. (به مبحث مهارت.1

 یت بغل کردن شیرخوار ، نحوه پستان گرفتن او و پی بردن به برقراري تماس عاطفی یا امتناع شیرخوار از شیرخوردن ارزیابی کنید.یک وعده تغذیه با شیرمادر را براي کنترل وضع.2

 از مهارت هاي مشاوره براي تعیین بیماري یا ناهنجاري جسمی مادر و  شیرخوار استفاده کنید..3

 وط به شیرخوار ، مربوط به تغذیه با شیرمادر با توجه به راهنما) چند پیشنهاد به مادر بدهید. بر اساس علل ناکافی بودن شیر (عوامل مربوط به مادر، مرب.4

 روز طول بکشد. 3-7نفس پیدا کند .در صورت امکان هر روز آنها را ببینید. وزن گیري کودك ممکن است بطور مداوم ترتیب دیدار مجدد با مادر را بدهید. در صورت امکان تا زمانی که کودك وزن بگیرد و مادر اعتماد به.5

 افی دریافت می کند اما مادر تصور می کند که شیر کافی ندارد:مشخص شده شیرخوار شیر ک "نشانه هاي کفایت شیر "اگر با توجه به 

 به حساب ناکافی بودن شیر خود نگذارد و سر خود تغذیه کمکی را شروع نکند. با توجه به ارزیابی شما که شیرخوار خوب رشد کرده از مادر قدردانی کرده ،سپس تاکید کنیدکه رفتارهاي مختلف شیرخوار را قبل از بررسی  

 از مهارت هاي مشاوره براي گرفتن شرح حال تغذیه اي استفاده کنید. سعی کنید علت تردید مادر به کافی نبودن شیرش را دریابید.    .1
 یرخوردن ارزیابی کنید.شیرخوار از ش یک وعده تغذیه با شیرمادر را براي کنترل وضعیت بغل کردن شیرخوار ، نحوه پستان گرفتن او و پی بردن به برقراري تماس عاطفی یا امتناع .2
 ن اینکه انتقاد تندي داشته باشید اصالح کنید .مادر را به خاطر موارد درستی که در تکنیک شیردهی و رشد و تکامل کودکش رعایت کرده تایید و تشویق کنید. عقاید اشتباه مادر را هم بدو .3
 روز خواهد شد. 3یا2ماهگی) تقاضاي بیشتري براي شیرخوردن دارد. در این مراحل، شیردهی مکرر منجر به افزایش شیرمادر ظرف  3هفتگی و  4-6گی، هفت2-3شیرخوار در مراحلی از رشد (موقع رشد سریع یا جهش رشد ؛ حدود  .4
 نفس خود را مجددا به دست آورند. ذا نیاز به حمایت زیادي دارند تا اعتماد بهبطور مداوم ترتیب دیدار مجدد با مادر را بدهید. ممکن است این مادران تغذیه شیرخوار با سایر شیرها، غذاها و مایعات را شروع کنند، ل .5
 هر علت، تخلیه مرتب پستان از طریق دوشیدن شیر است. تاکید کنید بهترین راه افزایش شیرمادر، مکیدن موثر و مکرر شیرخوار است و درصورت عدم تغذیه مکرر از پستان به .6
 شیردوشیده شده مادر است که در پایان هر وعده تغذیه از پستان دوشیده می شود.  بهترین شیرکمکی براي شیرخوار، .7
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 ماه شیر کمکی یا مایعات و غذاي دیگري هم می خورد: 6) اگر کودك شیرمادرخوار زیر4جدول 
 

 به مادر اطمینان دهید که خود می تواند شیر مورد نیاز کودکش را تولید کند. 

 ر روز و شب و دفعات طوالنی کودك را به پستان بگذارد و در کنار کودکش باشد.شرح دهید بطور مکر

 د.همانطور که تغذیه او باشیرمادر را بیشتر می کند از مقدار شیرکمکی بتدریج کم کند تا هنگامی که فقط و بطور کامل با شیرمادر تغذیه شو

 براي پایش رشد شیرخوار مراجعه کند.

 فاده نکند.به هیچ وجه از بطري است

 اگر مادر مجبور است عالوه بر شیرمادر ،شیرکمکی هم به شیرخوار بدهد موارد زیر را توصیه کنید:

 تغذیه باشیرمادر را حتی  شبها ادامه دهد. 

 بهترین شیر کمکی شیر دوشیده شده مادر است. آخر هر وعده تغذیه شیرخوار ، شیرش را بدوشد و با فنجان به شیرخوار بدهد. 

 رت استفاده از شیرمصنوعی مطمئن شوید جانشین شونده مناسبی انتخاب کرده و به درستی استفاده می کند. در صو 

 :) دوشیدن شیرمادر5جدول 
 نحوه دوشیدن شیر را به مادر آموزش دهید: -الف

 از مادر بخواهید که : 
 بازتاب جریان شیرش را تحریک کند و آماده دوشیدن شود.

 شوید. به دقت دستهایش را ب
 در جاي راحتی بنشیند.

 ظرف دهان گشادي را زیر نوك پستان و آرئول بگیرد. (برحسب مقدار و زمان می توان ظرف انتخاب کرد)
 ان) قرار دهد. سانتی متر عقب تر از نوك پست 4انگشت شست خود را باالي پستان و انگشت اشاره را در طرف مقابل آن زیر پستان در لبه خارجی هاله با فاصله اي (حدود 

 در این وضعیت پستان را بین دو انگشت شست و اشاره چندین بار فشار دهد. 
 اگر شیر خارج نشود، باید انگشتان را جابجا کند و فشار داده و رها کند و این عمل را دور هاله پستان تکرار کند. 

 بپرهیزد.نوك پستان از فشار دادن  هاي پستان دوشیده شود.تمام قسمت مجاري د تانمایآرئول تکرار و با همان فاصله  از در جهات مختلف را باید این عمل 
 یک پستان را بدوشد تا زمانی که خروج شیر، کند شده و به چکه بیفتد سپس پستان دیگر را تا چکیده شدن شیر بدوشد. 

 دقیقه بدوشد.  20-30بار، براي مدت حداقل 3به همین ترتیب پستان ها را متناوب 
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 ) دوشیدن شیر مادر:  5ادامه جدول
 ) را به مادر آموزش دهید: فلکس اکسی توسینرکردن بازتاب جریان شیر(تحریک  -ب

  ) را بشرح زیر تحریک کند تا در دوشیدن موفق شود: رفلکس اکسی توسینبه مادر بگویید قبل از دوشیدن بازتاب جریان شیر( 
 :  از لحاظ روانی به مادر کمک کنید 

 . مادر را براي ایجاد اعتماد به نفس کمک کنید 
 .کاهش دهید را و اسعی کنید که درد و اضطراب  
 . داشته باشد شکمک کنید که فکر و احساس خوبی نسبت به کودک 

 : موارد زیر را توصیه کنید کنید، کمک به مادر عمالً 
 . وشند، بهتر قادر به انجام این امر هستندشود، بنشیند. بعضی از مادران در بین گروهی از مادران شیرده که شیرشان را می ددر جایی خلوت و آرام و یا در محلی که توسط نزدیکانش حمایت می 
نگاه  یهگاتواند طفل را روي دامن خود بگذارد و شیرش را بدوشد. اگر این کار ممکن نیست می تواند به او نگاه کند. اگر این هم غیر ممکن است حتی اگر امکان دارد شیرخوار را بغل کند، بطوري که تماس پوست با پوست با او برقرار نماید. او می 

 . کمک کننده است یا شنیدن صداي او و بوییدن لباسش کردن به عکس کودك
 به او هشدار دهید براي پیشگیري از سوختگی بهتر است ابتدا دماي آب را کنترل نماید . . از کمپرس گرم، یا آبگرم و یا دوش آبگرم استفاده کند "را گرم کند. مثال هایش پستان 
 دورانی به بیرون بکشد.بطور هایش را به خارج یا تواند نوك پستان. او به آرامی میک کندتحریهایش را  نوك پستان 
 فق شده اند.را با نوك انگشتان یا شانه مفید می دانند. برخی دیگر با غلتاندن مالیم مشت بسته خود روي پستان مو ها پستان برخی زنان لمس مالیم ماساژ دهد و یا به آرامی ضربه بزند.  هایش را پستان 
 ازکسی که به مادر کمک می کند، بخواهید که پشت او را ماساژ دهد.  

 نحوه و مدت ذخیره کردن شیردوشیده شده را به مادر آموزش دهید:  -ت
 نحوه ذخیره کردن: 
 دوشد.در ظرف جمع آوري با  آنر "می دوشد مستقیماشیرش را اگر مادر با دست  .آب داغ آب بکشیدبا  بون آنرا تمیز کنیدوکه بتوانید درب آنرا بپوشانید استفاده کنید. با آب داغ وصاسخت شفاف ی از جنس شیشه یا پالستیک بازظرف مناس

 .نمایداستفاده  را قدیمی ترشیرهاي بتدا را بنویسد و اتاریخ باید روي هر ظرف  ،در چندین ظرف ذخیره می کند ش راشیر مادراگر
 مد است.جتازه بهتراز شیرمن مصرف شود و شیر شیردوشیده شده باید هرچه زودتر

شده را در   شود و به آرامی یخچال بگذارید تا  شیرمنجمد  شیررا       طی یک یک ظرف آب گرم ذوب کرد و ساعت استفاده کنید. می توان آنرا با قرار دادن در   24طی  ذوب  گرم نکنید   یووکروادر م جوشانید و نساعت همچنان که گرم است مصرف کرد. 
 سوزاند.بدهان شیرخواررا نیز می تواند بعضی از عناصر آن نابوده شده و  چون
 براي شیرخوار سالم درخانه: تازهدوشیده شده  شیرداري مدت نگه

 نشود دارينگهرجه د 37دردماي باالي ، ساعت 8 مدت درجه سانتی گراد 15-25درجه حرارت  در،  ساعت 4 مدت درجه سانتی گراد 25-37در درجه حرارت در دماي اتاق :  
 استفاده شود  ساعت  48طی  است شیر ها درجه حرارت پایدار ندارند. بنابراین بهتر بسیاري از یخچال .ظرف شیررا در سردترین قسمت یخچال قرار دهید:  درجه سانتیگراد 2-4یخچال  در 
 .ماه 6 تا در فریزر مستقل با انجماد عمیق، و ماه 3 انگی تاخ هاي در فریزر، هفته 2تا  اگر فریزر درون یخچال است (جایخی یخچال)درفریزر:   

 ذوب شده :مدت نگهداري شیرمنجمد و     
 دوباره منجمد نکنید. ه تا یک ساعت مصرف شود.  شیر راظرف آب گرم ذوب شد در قراردادن، اگر با ساعت 24تا چنانچه در یخچال ذوب شده  
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 ن را به مادر آموزش دهید:)  نحوه تغذیه شیرخوار با فنجا6جدول 
 

 شیرخوار خواب آلود نباشد. دست هاي او را در مالفه اي (مثل قنداق ) بپیچید تا به فنجان دست نزند. 
 پیش بندي روي لباس شیرخوار بیندازید تا لباسش با شیر لکه نشود.  
 دست هایتان را بشوئید .  
 من خود نگه دارید.روي دانشسته (کمی متمایل به عقب) شیرخوار را به حالت  
 (نحوه محاسبه را در راهنما ببینید)  شده براي هر وعده در فنجان بریزید. محاسبه شیر را به اندازه  
 .قرار دهید در شکاف بین  لب پایین و لثه فنجان را به آرامی روي لب پائین شیرخوار 
  ، بگذارید خودش شیر را با زبانش به داخل دهان ببرد و بنوشدز می کنددهان و چشم هاي خود را با، شیار شدهوشیرخوار ه ،کنیدفنجان را کمی کج  
 اندازه کافی مصرف کرد دهانش را می بندد و بیشتر نمی خورد. وقتی بهد.نوشهایش نگه دارید و بگذارید خود او آن را ب داخل دهان شیرخوار نریزید. فقط فنجان را در تماس با  لبه شیر را ب 
 ساعته را محاسبه کنید 24به مقدار مصرف یک وعده نگاه نکنید بلکه مقدار  .دیاورا تغذیه کن ست وعده بعد مصرف کند یا باید دفعات بیشتري ا ه شده را مصرف نکند ممکنچنانچه مقدار محاسب 
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 ) گریه زیاد شیرخوار :  7جدول
، غذاي مادر، شیرخواران با نیازهاي زیاد،کهنه کثیف یا زخم بودن باسن شیرخوار، گرم بودن، سرد بودن)،خستگی  علل زیادي باعث گریه شیرخوار می شود (گرسنگی ناشی از مراحل جهش رشد، قولنج

در هواي آلوده به دود سیگار، غذاي ماکند (کافئین، سیگار، داروهاي دیگر) و قرار گرفتن شیرخوار در کند)،داروهایی که مادر مصرف می(مالقات بیش از اندازه)،بیماري یا درد (الگوي گریه شیرخوار تغییر می
شود)،شیرخواران اب خیلی قوي خروج شیرکه موجب جریان سریع شیر می(هر نوع ماده غذائی که روي مزه شیر تأثیر بگذارد یا ایجاد آلرژي بکند،گاه شیرگاو)،تولید بیش از اندازه شیر و جریان سریع شیر (بازت

 گرفته شدن و سرگرم شدن بیشتر است)،تولید کم (ناکافی) شیر و جریان کم شیر،ماستیت،دررفتگی، صدمه زایمان،واکسن، پیچش بیضه،ریفالکس...پرتوقع (تقاضاي شیرخوار براي درآغوش 
 . طور مطلوب استفاده کنیدد تا بتوانید به مادر کمک کنید. از مهارت هاي مشاوره براي گرفتن شرح حال تغذیه اي بعلت را پیدا کنیباید  "کافی نبودن شیر "مانند موارد  
از  هممکن است خسته ، ناامید و عصبانی باشد، نظر او را در باره علت مشکل و احساسی که نسبت به کودکش دارد بپذیرید . سعی کنید فشارهائی ک به مادر کمک کنید که احساساتش را بیان کند. 

 گریه کودکش بفهمید.جانب اطرافیانش وارد می شود و همچنین تصور او را در باره علت 
 شیردهی او را ارزیابی کنید و وضعیت مکیدن کودك و طول زمان شیرخوردن او را کنترل نمائید .  

 مطمئن شوید که شیرخوار بیمار نیست و درد ندارد. رشد او را کنترل کنید و در صورت لزوم او را ارجاع دهید .  

 نمایید . بر حسب شرایط،  مادر را براي رشد خوب کودك  تحسین  

 به او نشان دهید چگونه کودکی که گریه می کند را بغل کند و او را آرام کند. اطالعات مناسبی به تناسب شرایط به او بدهید ، از جمله : 

براي ش تقاضای ،تر رشد می کند ت به قبل سریعبه این دلیل که نسب احتماال شیرخوارماهگی  3هفتگی و  6هفتگی ،  2 حدود در سنیندر مورد تقاضاي بیشتر شیرخوار براي شیرخوردن :  
 ها براي چند روزي به در طی این زماندرباره رفتار و طرز تغذیه شیرخوار سوال کنید. وضعیت پستان گرفتن شیرخوار و مدت یک وعده شیردهی را کنترل کنید. اگر  .استشیر خوردن بیشتر 

 به روال عادي گذشته بر می گردد.او د می شود و سپس شیر خوردن ، شیر بیشتري تولی ي پستان مادررا بمکددفعات بیشتر
لذا نمی توان اجتناب  معموالً با هر غذایی ممکن است این حالت ایجاد شود کودك او آشفته و بی قرار می شود . گاهی اوقات مادر متوجه می شود که وقتی غذاي خاصی مصرف می کند ،غذاي مادر: 

بهتر است ماده مورد شک براي یک تا دو هفته از برنامه غذایی مادر حذف شود و نتجه آن بررسی متوجه مشکلی بشوند.با خوردن غذایی ان توصیه کرد ، مگر اینکه واقعاً از غذاهاي خاصی را به مادر
ست. حساسیت به مواد غذایی با یک یا چند عالمت تظاهر می کند شود. بیشترین مواد غذایی که بصورت آلرژن عمل می کنند شیرگاو،سویا،تخم مرغ،بادام زمینی ،پرتقال و گوجه فرنگی ا

بوط به آلرژي غذایی نباشد . اگر عالئم پس از قطع مثل :بیقراري،بدخوابی،از خواب پریدن با عالئم درد و ناراحتی ،مدفوع سبز داراي موکوس،اگزما،خس خس سینه . این عالئم ممکن است فقط مر
 رفت باید کودك بیشتر بررسی و لذا ارجاع شود. ماده مورد شک کامال از بین ن

 ار را ترك کند و یا الاقل بعد از شیردادن بکشد .کافئین،سیگار و داروهاي مصرفی مادر می توانند شیرخوار را بیقرار کنند. توصیه کنید مادر چاي،قهوه، نوشانه گازدار،کمتر بیاشامد. سیگ 

مثل اینکه درد شکم داشته باشد پاهایش را جمع می کند و ممکن است به . مدام گریه می کند اغلب  بعداز ظهر ها (غروب )و ات مشخصی از روز در ساعدچار قولنج است یعنی گاهی شیر خوار  
نحوه بغل کردن شیرخواران قولنجی و  می شود. کم ماهگی 3شیرخواران قولنجی معموالً خوب رشد می کنند و گریه هایشان بعد از . تمایل به مکیدن دارد ولی آرام کردن او مشکل است یایدنظر ب

 آرام کردن او را به مادر آموزش دهید. (به راهنمامراجعه کنید)
 انید. شیرخوار را بغل کنید و در کنار خود بخواببسیاري از شیرخواران بیش از دیگران گریه می کنند و نیاز بیشتري به بغل کردن و راه بردن دارند .  شیرخواران با نیاز زیاد: 
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 ) امتناع شیرخوار از گرفتن پستان : 8جدول 
 عبارتند از : امتناع شیرخوار از گرفتن پستان. انواع مختلف امتناع کودك از شیرخوردن را تشخیص دهید تعل 

 . مکیدن او خیلی ضعیف استیا  گاهی اوقات شیرخوار پستان را می گیرد، اما نمی تواند خوب بمکد یا شیر را قورت دهد
 .کند و پستان را نمی گیرد یم، هنگامی که مادرش سعی می کند پستانش را در دهان او بگذارد و شیر دهد، گریه  گاهی اوقات شیرخوار

 ندین بار انجام دهد.یر خوردن چگاهی شیرخوار براي یک دقیقه می مکد سپس با احساس خفگی پستان را رها می کند و یا گریه می کند، او ممکن است این عمل را در هر وعده ش
 گاهی اوقات شیرخوار یک پستان را می گیرد، ولی از گرفتن پستان دیگر امتناع می کند.

 بسیاري از علل امتناع شیرخوار به یکی از موارد زیر مربوط می شود : 
 )برفک، دندان درآوردنناشی از درد یا زخم دهان ،انسداد بینی ،شی از صدمات (واکیوم، فورسپس)درد نا،آسیب مغزي،عفونت  شیرخوار بیمار است ، درد دارد یا دچار رخوت ناشی از داروهاي مسکن است: (

ی اشکال در هماهنگ، یهمحدود کردن مدت زمان تغذ، ها توسط مادر تکان دادن پستانهنگام شیردهی، فشار بر پشت سر شیرخوار ، خوب نگرفتن پستان، استفاده از بطري، گول زنکاشکالی در تکنیک شیردهی وجود دارد: (
 )بلعو  مکیدن

 ، قاعدگیمشکل پستانی مادر مانند ماستیت، بیماري مادر، تغییر در وضعیت خانوادگی و رفتارهاي روزمره، مراقبت کننده جدید، تعدد مراقبین، بازگشت مادر به سرکار مثلجدایی تغییراتی منجر به آشفتگی شیرخوار شده است: (
 )درتغییر در بوي ما، مادر

 )بعداز یک سالگی خود را از شیرگرفتن، جلب توجه او به محیط کنجکاوي شیرخوارو ماهگی 4-8پستان ، در در دوره نوزادي رفتار جستجوي ( امتناع از شیرخوردن ، ظاهري و غیر واقعی است:
 عواملی که در بخش گریه شیرخوار ذکرشد می تواند سبب امتناع گردد.  
کیدن ضعیف، ضعیف، متوانند باعث بی حالی وکم شدن فعالیت نوزاد ومکیدن ضعیف شیرخوار شود. از عالیم هیپوترمی نوزاد بی حالی وکم شدن فعالیت نوزاد، گریه محیط: هیپوترمی و هیپرترمی می سرما و گرماي بیش از حد 

 ها و پاها قبل از سرد شدن بدن میباشد.            سردي دست

  توصیه ها برحسب علت : 

دقیقه یک بار پرداخته و در صورت وجود عالیمی نظیر بی حالی، خوب شیر نخوردن و...  15گیري درجه حرارت بدن او هر یک عالمت خطرناك است لذا ضمن گرم نمودن شیرخوار به بررسی حال عمومی و اندازه وترمیهیپ 
درجه  25کیلوگرم  2درجه سانتی گراد و وزن بیشتر از  28کیلوگرم  2با پوست)، تأمین درجه حرارت مناسب اتاق (براي شیرخواران کمتر از  الزم است سریعاً ارجاع داده شود.قرار دادن نوزاد در آغوش مادر (تماس پوست

 سانتی گراد)، جلوگیري از کاهش حرارت بدن از طریق تشعشع، تبخیر، تماس و جریان هوا با پوشش گرم وکافی.
 .یدیمادر را تشویق به صبر و بردباري نما .کندسپس از مکیدن منصرف شده و گریه می ،مکداي مدت کوتاهی میشیرخوار بر: دندان در آوردن شیرخوار 
معمول اما با زمان  یشتر ازبدفعات تغذیه  د،گونه موار در این .بیاموزید را به مادربینی نحوه تمیز کردن  .کندسپس از مکیدن منصرف شده و گریه می ،مکدبراي مدت کوتاهی می شیرخوار (با ترشحات بینی): گرفتگی بینی 

 . (چنانچه در تغذیه شیرخوار اختالل ایجاد کند و به زودي برطرف نشود، شیرخوار باید ارجاع داده شود)توصیه کنیدرا  )براي یکی دو روز(کوتاه 
 د. براي درمان به بخش برفک مراجعه شود. کنسپس از مکیدن منصرف شده و گریه می ،مکدمی پستان را براي مدت کوتاهی در این حالت شیرخوار :»)برفک« ئیزخم دهان (عفونت کاندیدا 
ردن زمان و کشود) و محدود ث عصبانیت او میدادن شیر با بطري، یا استفاده از پستانک، وضعیت نادرست شیردادن و گرفتن پستان توسط شیرخوار ، فشار به پشت سرشیرخوار (این فشار باع اشکال در روش شیردادن: 

 توان به شیرخوار کمک کرد.طول مدت شیردادن و اشکال در هماهنگی مکیدن شیرخوار و تکان دادن پستان یا شیرخوار در هنگام شیرخوردن. با شناسایی و رفع علت می
ده و باعث ایجاد ترس و مشکالتی (مثل سرفه، احساس خفگی) در شیرخوردن،گریه شیرخوار و یا رفلکس قوي جهش شیر که موجب جریان سریع شیر و ریختن مقدار زیادي شیر در دهان شیرخوار ش جریان سریع شیر: 

 شود.هفته رفلکس جهش شیر برطرف می 4-6امتناع او می شود . مادر خوابیده به پشت شیر بدهد یا مقداري از شیرش را بدوشد، پس از
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 ) امتناع  شیرخوار از گرفتن پستان: 8ادامه جدول 
اد به م: تحریک ناکافی پستان یا عدم تخلیه موثر به علت وضعیت نادرست و مکیدن ناموثر، محدود کردن طول مدت و دفعات تغذیه شیرخوار، کاهش اعتکم (نا کافی) شیر و جریان کم شیرتولید 

ي هاي پستان که ممکن است از شیردهی کامل جلوگیرستان (به علت مشکالت مادرزادي یا جراحینفس مادر ، تفسیر غلط گریه گرسنگی و عدم تغذیه شیرخوار در زمانی که باید تغذیه شود، نسج ناکافی پ
ه پستان ب: در این مواقع وضعیت و تماس شیرخوار را چک کنید. مادر تعداد دفعات تغذیه شیرخواررا افزایش دهد (توصیه ها و بطري.زنککنند)، سردرگمی شیرخوار در مکیدن پستان بخاطر استفاده از گول

ردهی در ر و تشویق به شیها، و به عنوان تسکین دهنده به جاي سر پستانک، فشردن پستان در دهان شیرخوار طوریکه باعث عصبانیت شیرخوار نشود ، بیدار کردن شیرخواگذاشتن در فواصل معمول تغذیه
هاي مفرط و رژیم غذائی الغري، تشویق به خوردن مایعات کافی وقتی تشنه ذاي متعادل سالم، بازداشتن مادر از ورزشصبح)، تشویق مادر به تغذیه خوب و استراحت (پیشنهاد یک غ 6تا 2شب (در ساعت 

 است، تشویق به استراحت و آرامش)
کند که آن را اصطالحاً د وعده پشت سرهم خودداري میماهگی است که معموالً ناگهانی بوده و شیرخوار از شیرخوردن در چن 3 -12شایع ترین زمان بروز این حالت سنین  برآشفتگی شیرخوار: 

 بخورد .  گویند. اکثر مواقع علت خاصی وجود ندارد. برخی اوقات ممکن است در پستان مورد نظر مشکلی وجود نداشته باشد و نوزاد از پستان دیگر شیرمی» اعتصاب کردن شیرخوار«

 تواند به دالیل زیر باشد: فتگی شیرخوار میبا شناسایی و رفع علت  به شیرخوار کمک کنید. برآش

دات بهداشتی، مادر به شیرخوار خود جدایی به علت بیماري مادر یا شیرخوار یا برگشت مادر به سر کار...، در این موارد باید سریعاً درمان انجام شود و با استفاده از تمهی جدایی مادر و شیرخوار: -       
او را  شیرخوار در خواب است یشتر در کنار شیرخوار قرار گرفته و با وي تماس پوست با پوست داشته باشد و اکثر اوقاتی که در منزل است به شیرخوار شیر داده یا وقتیشیر بدهد. بهتر است مادر ب

 شیردهد.
) در Rootingمثل: رفتار جستجو(امتناع واقعی نیست  که این کند در حالیتناع میکند شیرخوارش از گرفتن پستان امگاهی اوقات رفتار شیرخوار طوري است که مادر فکر می :امتناع ظاهري  -

 ماهگی و از شیرگرفتن خود بعد از یک سالگی. 4-8دوران نوزادي، کنجکاوي و حواس پرتی در 
ن پستان را به خود نزدیک کند تا گرفتش شیرخوار ند. کمک کنید تا مادر بتواندکستجو بتواند نوك پستان را ج باید شیرخوارش را به پستان بگذارد تا اومادر  رفتار جستجو: این رفتار طبیعی است و-

 .تر باشد برایش راحت
 .این مسئله نیز زودگذر است ،تري به کودکش شیر بدهد به مادرتوصیه کنید که سعی کند در محیط آرام :کنجکاوي -
خوابیدن در کنار .از جهات دیگر به او بیشتر توجه نماید .خوردمطمئن شود که کودك به اندازه کافی غذا می  به مادر توصیه کنید: د که بعد از یک سالگی است،ریگمیخودش را از شیر  ،اگر کودك-

 .سالگی بسیار با ارزش است 2یابد و همین اقدام حداقل تا پایان زیرا تغذیه در شب ادامه می .کودك را ادامه دهد
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                                                          :اي شیرخواران) رفتارهاي تغذیه9جدول 
نمایند. مادر چنین شیرخوارانی ابتدا کنند و سپس شروع به جیغ زدن میرسند؛ به طور متناوب پستان را گرفته و ول میها هنگام مواجهه با پستان هیجان زده به نظر می:برخی از بچه هیجانیشیرخواران 

 کنند.چند روز مادر و نوزاد به هم عادت میباید نوزاد را بغل کرده، او را آرام نمایند؛ سپس شیرخوار را زیر پستان بگذارند. پس از 
کنند و به مکند. این گروه از شیرخواران بازیگوشی نمیدقیقه، بسیار پر انرژي پستان را می 20تا 10گیرند و براي مدت :بعضی از شیرخواران به شدت و با عجله و بی درنگ پستان را می شیرخواران عجول

 ر هم مشکلی رخ دهد پس از مدتی برطرف خواهد شد.زنند و اگندرت به پستان صدمه می
دهند. نکته مهم این است که وقتی تمایل به شیر خوردن ندارند به زور و مانند ودر روزهاي اول عالقه و توانایی خاصی به مکیدن از خود نشان نمی:این شیرخواران منتظر جریان شیر می شیرخواران سخت

 شوند شیر خواهند خورد.مادران پس از هر بار تغذیه، شیر را دوشیده و ذخیره نمایند.د زیرا دفعه بعد که به پستان گذاشته میاجبار به شیر خوردن وادار نشون

د. اگر عجله کرده و یا به زور مجبورشان کنیم :این شیرخواران اصرار دارند نیپل را در دهان نگه دارند، کمی شیر بچشند و قبل از این که شروع به شیر خوردن کنند دهانشان را بکشن شیرخواران وسواسی
خورند. این شیرخواران به مزه شیر بسیار حساس هستند و اگر مزه شیر فرق کند شیر نخواهند خورد. مادر کنند. بعد از چند لحظه آرام شده و به خوبی شیر میبه شدت عصبانی شده و شروع به جیغ زدن می

 اي خود اضافه نماید تا شیرخوار به طعم هاي مختلف شیر عادت کند. یعنی مادر هر چند وقت یک بار غذاي جدید بخورد.کم به غذباید غذاهاي مختلف را کم
و اگر به حال خود گذاشته شوند اي در شیر خوردن ندارند دهند چند دقیقه شیر بخورند و چند دقیقه استراحت نمایند. این شیرخواران عجله(تغذیه کننده در زمان طوالنی):ترجیح می شیرخواران تنبل

 کنند. صبر و حوصله مادر در این شیرخواران بسیار حایز اهمیت است.خورند گر چه زمان بیشتري براي شیر خوردن صرف میمعموالً خوب شیر می
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 ایط خاص شیرخوار :) تغذیه با شیرمادر در شر10جدول
 می توانند بدون مشکل از پستان مادر تغذیه شوند.کم وزن شیرمادر دارند. بسیاري از کودکان تغذیه با بطور خاص در معرض خطر عفونت بوده و بیشتر از نوزادان بزرگتر نیاز به نوزادان کم وزن و نارس  شیرخوار نارس و کم وزن : 

 .جبران می شود خوبیآن ها به دارند، لذا رشد نیاز به دفعات بیشتر تغذیه با شیرمادر نوزادان بزرگتر نسبت به  گرسنه هستند و خیلی  ثري دارند. آنها اغلبؤشان کوچک هستند معموال مکیدن م نکه به نسبت س (رسیده)ادان ترمنوز
 غذیه آنها تبه برقراري تغذیه کامل آن ها از پستان مادر کمک نمود.  تغذیه کرد و  لوله  فنجان یا با شیرمادر بوسیله  اشند ولی می توان آنها را ثر داشته بؤدر مکیدن مابتدا مشکالتی  هستند، ممکن است ) پره ترمنارس ( نوزادانی که 

 می باشد .بطري آسان تر از تغذیه با از پستان مادر 
  راي دوشیدن شیر و تغذیه شیرخوار با فنجان دارند.) نیاز به کمک هاي ماهرانه ب LBWمادران داراي نوزاد کم وزن هنگام تولد ( 

 بسیار ارزشمند است  نوزادش براي کم  ، همین مقدار را بدوشد شچند سی سی آغوزي می تواند فقط اگر مادرحتی  نمایند.شروع به دوشیدن شیر  باید ساعت اول زایمان 6ظرف در همان روز اول و  این مادران
 پستان هستند . از مکیدنشروع قادر به  متولد می شوند، هفته و بزرگتر 32ود حد ی که با سن حامگی کوکان
  .می توانند با یک فنجان کوچک و یا قاشق تغذیه شوندمتولد می شوند ، هفته   30 -32بین  ی که با سن حاملگیدکانکو

 : زردي فیزیولوژیک زودرس
رسد که ناشی از تغذیه ناکافی با شیر مادر و اجابت مزاج دیرهنگام و دریافت آب یا لیتر میگرم در دسیمیلی 15ها به کشد حداکثر بیلی روبین در اینروز طول نمی 15شود.  این زردي گذراست و بیش از تولد ظاهرمی 2-5در روز

 اي دچار آن می شوند.آب قند در این نوزادان است. تقریبا نیمی از شیرخواران سالم رسیده با هر نوع تغذیه
 یابد و تجویز شیر کمکی فایده اي ندارد. شود زردي فیزیولوژیک شدت میدهی زودرس اولیه در ساعت اول تولد و شیردهی مکرر بدون محدودیت در پیشگیري و کاهش زردي اثر مثبت دارد. اما اگر شیرمادر کافی مصرف نشیر 

یردهی از شدر بیمارستان اگر شیرخوار نیاز به فتوتراپی دارد  به مادر توصیه کنید از دادن آب قند  بپرهیزد و شیردهی مکرر داشته باشد.ردي می شود، تحریک مکرر روده با تغذیه مکرر با شیرمادر سبب دفع مکونیوم و کاهش ز
 پستان را ادامه می دهند و به مادر توصیه می کنند شیرخوار مکرر از زیر فتوتراپی خارج و از پستان مادر تغذیه شود.

 واران دو یا چند قلو :تغذیه شیرخ
 . گرددمی شیردهی تداوم باعث و شده بیشتر شیر تولید و ترشح کنند،می تغذیه مادر پستان از مکرر طور به هابچه که هنگامی
 را به مادر آموزش دهید. شیرخواران ینا در شیرخوردن وضعیت. شود انجام همزمان دوقلوها تغذیه شودمی توصیه بیشتر، شیر تولید و وقت نظر از نگرانی نمودن طرف بر براي

 را به مادر آموزش دهید.  شیرخواران این در شیرخوردن وضعیت. شود انجام همزمان دوقلوها تغذیه شودمی توصیه بیشتر، شیر تولید و وقت نظر از نگرانی نمودن طرف بر براي  
 دهند. قرار توجه مورد دقیقاًرا  یک هر خیس هايکهنه تعداد نیز و دکنن ثبت و یادداشترا  ارشیرخو هر تغذیه مدت و دفعات است زمال تولد از پس اول ماه 2- 3 در 
 .نماید فراهم نیز را هاقلوچند نیازهاي بتواند خود غذایی نیازهاي تأمین ضمن تا باشد برخوردار مناسبی تغذیه و استراحت از باید مادر 
 باشد شیردهی امکان پذیر است.  در صورتی که شکاف فقط در لب شیرخوار: شکاف لب

یک رفلکس مکیدن مهم است این رفلکس در شیرخواري که ضایعه در زمانی که شکاف در کام سخت شیرخوار باشد شیردهی مشکل تر است و نیاز به صبر و تحمل بیشتري دارد. ناحیه بین کام سخت و کام نرم در تحر شکاف کام:
 مادر بویژه براي پیشگیري از احتقان پستان ضروري است.  قسمت کام دارد، کاهش می یابد. آموزش

 ي براي این شیرخواران را به مادر آموزش دهید. نحوه در آغوش گرفتن و پستان گرفتن شیرخوار در موفقیت شیردهی حیاتی است. وضعیت هاي مختلف را باید امتحان کرد اما وضعیت هاي پیشنهاد 

 کرد و وضعیت نگهداري مناسب را پیدا کرد طرفه بودن شکاف کام و شکاف لب می تواند امکان پذیر باشد. وضعیت هاي ذکر شده براي نگهداري شیرخوار و شیر دادن به او را باید امتحان: شیردهی در صورت یک شکاف کام و لب
رد مادر تا زمان انجام عمل جراحی براي بستن شکاف کام و یا لب، مجبور به تکمیل تغذیه شیرخوار خود با تثبیت تکنیک شیردهی قابل قبول براي مادر و شیرخوار ممکن است چندین روز طول بکشد و حتی احتمال دا 

 روش هاي تغذیه مکمل شود.  
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 )تغذیه با شیر مصنوعی:11جدول 
توجه به زمان شروع تغذیه مصنوعی در صورت تمایل مادر به برقراري مجدد شیردهی، وي را به پزشک/ مشاور شیردهی در مورد مزایاي شیرمادر و مضرات تغذیه مصنوعی با مادر مشاوره کنید و مادر را به شیردهی ترغیب نمایید. با 

 ارجاع دهید. 
هر گاه احساس پر بودن در هریک از پستانها داشت باید اندکی از شیرش را بدوشد  وزش دهید. مادرتوجه: اگر نوزاد اصال با شیرمادر تغذیه نمی شود و چنانچه مشاوره وآموزش مادر موثر نیفتد، او را براي پیشگیري از احتقان پستانها آم -

 .  ز سینه بند سفت تري استفاده کنداین کار کمک می کند که احساس راحتی نماید. براي کاهش التهاب از کمپرس سرد استفاده نماید. براي جلوگیري از احساس ناراحتی پستانها ا
 

 نوعی می خورد بطور خصوصی ( نه در جمع مادران) مشاوره کنید:  با مادر کودکی که شیرمص
 تان را بشوئید.هايقبل از تهیه فرموال دست 

 ساعت تغذیه کنید. (به توصیه ها و جدول زیر توجه کنید.*) 24براي هر وعده(.......) میلی لیتر شیر آماده کنید. شیرخوار را (.......)  بار در هر  

 لیوان مدرج  براي تعیین مقدار آب الزم و از پیمانه داخل همان قوطی شیرمصنوعی براي اندازه گیري پودر شیر استفاده کنید. همیشه از فنجان یا  

 درجه برسد) 40-50حل شود و بگذارید مالیم تر و به حدود درجه می شود سپس پودر شیرمصنوعی را با آب مخلوط کنید تا  70دقیقه بماند تقریبا  20دقیقه قویا بجوشانید و بگذارید خنک شود. اگر 2آب کافی را به مدت  
 مقدار پودر شیرمصنوعی مورد نیاز براي یک وعده را بطور دقیق ( با پیمانه سر صاف) اندازه گیري کنید. 

 سریعا آلوده می شود.فقط مقدار شیر (فورموالي ) الزم براي یک وعده تغذیه شیرخوار را آماده کنید. شیر را در  فالسک نگهداري نکنید چون  

 شیرخوار را با فنجان تغذیه کنید. مقدار استفاده نشده را دور بریزید، می توانید آن را به کودك بزرگ تر بدهید و یا خودتان بنوشید. 

 .بشویید مواد شوینده با آب داغ و فنجان را 

 براي مالقات بعدي در تاریخ ( ...........) مراجعه کنید. 

 شیرمورد نیاز روزانه کودك به توصیه هاي زیر توجه کنید:  براي برآورد مقدار 

 غیرر یک وعده تغذیه متتقسیم شود. مقدار شیر د وعده 8 یا 7، 6براساس سن کودك به د در روز دریافت کند. این مقدار بایبدنش به ازاء هر کیلوگرم وزن شیر میلی لیتر  150 دبیشتر بطور متوسط بای کیلوگرم یا 5/2با وزن ( ترم) یک نوزاد رسیده 
 است.

 نوزاد به مقدار کم و در دفعات زیاد  تغذیه می شود. همزمان با رشد او این مقدار را افزایش دهید.

 گرسنگی نشان دهد. ه اگر عالئم اگر شیرخوار در یک وعده کم تغذیه شود در وعده بعدي مقدار بیشتري شیر به او بدهید یا تغذیه وعده بعدي او را زودیر انجام دهید. بویژ

ر براي سن اش) نیاز داشته باشد. جدول زیر بعنوان راهنماست ممکن است نیاز شیرخوار بیشتر یا کمتر از اگر کودك به اندازه کافی وزن نمی گیرد ممکن است به دفعات بیشتر از معمول یا مقدار بیشتر در هر بار تغذیه (مطابق با وزن مورد انتظا
 مقدار مذکور باشد. 

 بویژه اگر عالئم گرسنگی را نشان می دهد. اگر شیرخوار در یک وعده کم تغذیه می شود، در وعده بعدي مقدار بیشتري شیر به او بدهید  یا وعده بعدي تغذیه او را زودتر انجام دهید.
 اگر کودك به اندازه کافی وزن نمی گیرد،ممکن است به دفعات تغذیه بیشتر از معمول یا مقدار

 است نیاز شیرخوار بیشتر یا کمتر از مقدار مذکور باشد. ر در هر بار تغذیه  (مطابق با وزن مورد انتظار براي سن اش) نیاز داشته باشد. جدول زیر بعنوان راهنماست ممکنبیشت 

 برآورد مقدار شیرمورد نیاز یک کودك در روز
در یا فرموال  مقدارشیر تعداد دفعات تغذیه درروز سن کودك

 هروعده تغذیه
یا فرموال کل شیر 

 درروز
 میلی لیتر  480 میلی لیتر 60 8 تولد تا یک ماهگی

 میلی لیتر  630 میلی لیتر 90 7 ماهگی  2 تا  1
 میلی لیتر  720 میلی  لیتر 120 6 ماهگی 4تا  2
 میلی  لیتر  900 میلی  لیتر 150 6 ماهگی 6 تا  4
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 ) تغذیه با شیردام :12جدول
با شیردام براي تغذیه شیرخوار زیر یکسال اصال توصیه نمی شود. در صورت محرومیت شیرخوار از شیرمادر و  تغذیه 

تغذیه او با شیر دام ، با مادر مشاوره کنید که بهترین جایگزین شیرمادر ، شیردایه است و در صورت عدم دسترسی به 
من مشاوره با مادر اگر وي تمایل به برقراري شیردهی دایه سالم و مطمئن ، شیرخوار با شیرمصنوعی تغذیه شود. ض

 دارد و شرایط مهیا است او را براي مشاوره به پزشک/مشاور شیردهی ارجاع دهید. 

 استفاده می کند :گول زنک اگر کودك ) 14جدول 
ت گول زنک را براي مادر بیان کنید و او را از پستانک(گول زنک) براي آرام کردن شیرخوار نباید استفاده شود. مضرا

براي پرهیز از دادن گول زنک و آرام کردن شیرخوار با در آغوش گرفتن و برقراري تماس پوستی بیشتر و به پستان 
 گذاشتن راهنمایی کنید. 

 اگر مادر براي تغذیه کودك از بطري استفاده می کند :) 13جدول 
  فنجان را توصیه کنید. ،به جاي بطري 
 شیر بدهد . شبه کودکبه مادر نشان بدهید که چگونه با فنجان   

 مطمئن شوید که مادر طرز تغذیه شیرخوار با فنجان را بخوبی بیاموزد.  

 
 اکر کودك فقط با شیرمصنوعی و بطري تغذیه می شود:

به مادر توصیه کنید پس از هر بار . از فنجان است مشکل ترپستانک آن  سر  و بطريشستن  
 کند.و آب جوش تمیز  مواد شوینده استفاده آن را با آب سرد شسته و سپس با برس و

ردن لیزه کیهاي استر راه د.نلیزه شویروزي یک بار استرباید حداقل  پستانک آن وسر بطري  
 به شرح زیر می باشد :

 حداقل  بطري باید کامال در آب غوطه ور شود.  آب کامال به جوش آمده و:  جوشانیدن 
 . سطح آب حرکت فعال داشته باشد  دقیقه 10به مدت 

  محلول رقیق شده سفید کننده قراردهید.دقیقه در  30را حداقل به مدت بطري 
  میزت  برس و با نمک  و رو کنید پشت و براي تمیز کردن سر پستانک بطري ، آن را  

ول  محل بجوشانید یا با خیساندن در تمیز کردن بطري،  آن را نیزسپس مثل  .کنید
   .استریل کنید  باال

 ارند.نیاز د اي توصیه هاي ویژه اشید کودکانی که شیر مادر نمی خورند به توجهات وبخاطر داشته ب
 "تقریبا ،که شیر مادر نمی خورد در منطقه اي که آب وهواي معمولی دارد ماهه  6 -24کودكیک 

فنجان  4 -6مناطقی که آب وهواي گرم دارند نیاز کودك به  نیاز دارد ودر فنجان آب در روز 2 -3به 
  به کودكآب تمیز  اضافه نمود ، اما باید چند بار درروز سوپ او آب را می توان به حریره یا  رسد .می 
 .    باشدبرطرف شده  او د تا مطمئن شوید که تشنگی بدهی
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 نحوه صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار:)15جدول
 نگه داردشیردادن هنگام  نشان دهید که چگونه کودك رابه مادر 

 د.ریگبکودك در یک امتداد قرار  تنهو  ،گردن و گوشهاسر 
  صورت و بدن شیرخوار رو به مادر است.کودك به نوك پستان نزدیک شود. بینی  
 کودك به بدن مادر نزدیک است .بدن  
 رد.را نگه دانوزاد (درماه اول) و نه فقط گردن و شانه هاي او مادر تمام بدن  

 شان دهید که چگونه کودك را به پستان بگذاردبه مادر ن   
 لب فوقانی شیرخوار را با نوك پستانش لمس کند.  
 منتظر شود تا شیرخوار دهانش را باز کند. 
 شیرخوار را به آرامی بطرف پستان بیاورد بطوري که لب پایینی او زیر هاله پستان قرار گیرد.  

 صحیح : گرفتن پستان  يدیکلچهار نکته         
 کامالً باز باشد دیان کودك باده 
 برگشته باشد رونیکودك به سمت ب یلب تحتان 
 چانه کودك در تماس با پستان مادر باشد 
 لب فوقانی شیرخوار دیده شود( نسبت به لب پایینی). يدر باال اگرهاله پستان دیده می شود قسمت بیشتري از هاله 

 باشد : به مادر آموزش دهید که مکیدن شیرخوار چگونه باید  
 چهار نکته کلیدي مکیدن موثر :     

 .پر باشد دیاشیرخوار ب يگونه ها 
 .شود دهیشن دنیبلع يصدابا هر مکیدن باشد و  قیآرام و عم دنیمک 
 .کند می رها را پستان خود خوردن شیر از پس شیرخوار 
 .شود می شیر جهش بازتاب عالئم متوجه مادر 

 و مکیدن موثر توجه کنید. چنانچه گرفتن پستان یا مکیدن خوب نیست، براي اصالح آن دوباره سعی کنید.  به نشانه هاي کلیدي پستان گرفتن صحیح  
 کنید . اسب با شرایط مادر و شیرخوار راهنمایی مادر را در مورد وضعیت هاي مختلف شیردهی مثل: وضعیت گهواره اي، گهواره اي متقاطع، زیر بغلی، خوابیده به پشت و خوابیده به پهلو، من 

 
 



 

 45

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) سالمت و  شیردهی مادر:  16جدول
 توصیه کنید غذاهاي متنوع و مایعات کافی بخورد و بیاشامد تا بتواند سالمتی و قدرت خود را باز یابد: 

شیر و لبنیات )4ها سبزي)3ها میوه)2 نان و غالت)1 :از ي غذایی عبارتندها(گروه .غذایی استفاده شود موادی اصلگروه  5که باید از هر  طوري .استبه مقدار کافی  مصرف مواد غذایی آنچه که در تغذیه صحیح اهمیت دارد رعایت تنوع، تعادل در .1
گرم یا نصف مشت عدس+ یک مشت سبزي30گرم یا یک مشت برنج +  60ز: کالري اضافی عبارتست ا 500مثالی از  دریافت کند.(کالري در روز بیشتر از سایر مواقع  500در دوران شیردهی به اندازه باید مادر ). حبوبات و مغزها ،تخم مرغ ،گوشت)5

 جات+ نصف موز+ یک قاشق مرباخوري روغن)

ی خود اما مادر باید براي پیشگیري از کم آبی و در پاسخ به تشنگ.خواهد داد. تولید شیر بستگی به مقدار مایعات مصرفی مادر ندارد و نوشیدن مقادیر زیاد که اغلب توصیه می شود، تولید شیر را افزایش نمادر شیرده باید به اندازه کافی مایعات بنوشد .2
 ست ندارد)ها...( در صورت دریافت مایعات کافی ادرار مادر کمرنگ بوده و یبومایعات کافی بنوشد شامل آب، شیر،دوغ کم نمک و بدون گاز، چاي کم رنگ، آب میوه طبیعی، مواد غذایی آب دار مثل انواع آش و سوپ و خورش 

 ی شود. از مصرف الکل نیز باید خودداري نمایند. مصرف نوشابه هاي کافیین دار مثل چاي غلیظ،قهوه و نوشابه ... باید کاهش یابد زیرا سبب تحریک پذیري،بی اشتهایی و کم خوابی شیرخوار م .3

 شود.تا سه ماه پس از زایمان مصرف مکمل مولتی ویتامین و آهن توصیه می .4

 . به توصیه هاي کلی ذیل براي کمک به شیردهی هنگام  بیماري مادر توجه کنید: برحسب بیماري مادر طبق راهنما اقدام کنیددر تمام موارد ابتال به بیماري به شیردهی ادامه دهند.  "زنان می توانند تقریبا :ادربیماري م 
 ارزش تداوم شیردهی در طول بیماري را شرح دهید. 
 رسانید و مادر و شیرخوار را در کنار هم نگهدارید.جدایی را به حداقل ب 

 مصرف مایعات کافی را به مادر توصیه کنید بویژه اگر تب دارد. 

 را در بغل بگیرد.به مادر کمک کنید تا وضعیت راحتی براي شیردهی پیدا کند یا به شخص همراه او نشان دهید که چگونه به مادر کمک کند تا به راحتی کودکش  

 بشود کودك را از طریق فنجان تغذیه کند. یردهی مشکل است یا مادر خیلی بیمار یا ناراحت است ممکن است قادر باشد ( یا با کمک گرفتن بتواند) شیرش را بدوشد و تا زمانی که بهترچنانچه ش 

 توجه کنید درمان ها و داروهایی انتخاب شود که براي شیردهی مضر نباشند. 

 ، شیردهی قطع شده است. پس از بهبودي مادر به برقراري مجدد شیردهی کمک کنید.چنانچه در طی بیماري مادر 

 ورود و بودن سمی دلیل به اداروه از عدوديشک جایگزین آن می گردد. م: مصرف اکثر داروها در دوران شیردهی منعی ندارد ولی اگر منع مصرف براي یک داروي خاص وجود داشته باشد، یک داروي مناسب دیگر توسط پزمصرف دارو توسط مادر  
به  .بهر حال در همه شرایط بویژه در بارداري و شیردهی براي مصرف دارو با پزشک باید مشورت شود  .گیرند قرار استفاده مورد احتیاط نهایت با باید یا و شوند مصرف شیردهی درزمان نباید یا دارد شیرخوار براي که بالینی آثار و مادرشیر در آن زیاد مقدار

 راهنما مراجعه کنید. 

یرد و یا را به خوبی بگ گیرد ممکن است دچار مشکل در تأمین نیاز کودك شود. مادر ممکن است کودك را به قدر کافی به خود نزدیک نکند ودر نتیجه او نتواند پستانمادري که خسته است یا کودکش پستان او را نمی بی خوابی و خستگی مفرط: 
 مادر را حمایت کنید و نیز حمایت همسر او را براي کمک به مادر جلب کنید.عات کم یا مدت ناکافی شیر بدهد. بی خوابی، خستگی و عدم استراحت از عالیم طبیعی استرس در روزهاي اول پس از زایمان است که الزم است شیرخوار را به دف

 کافی ندارد،مشکل خانوادگی دارد، عالیم مشکالت روحی روانی یا افسردگی پس از زایمان  داردسال است، تنها و بدون کمک است ،اعتماد به نفس 18سن مادر کمتر از  

ب پرسنل رفتارهاي نامناس. شوندبه موفقیت در شیردهی می مادرانی که شیردهی را دوست ندارند بیشتر دچار تردید نسبت .اند و اعتماد به نفس کافی ندارندشوند یا تجربه بدي در شیردهی داشتهمادران جوانی که از طرف خانواده و دوستان حمایت نمی-
ید از مراقبت یا افسردگی شد علت خستگی فراوان وه اگر مادر ب کند.در را بیشتر میتواند تأثیر منفی داشته باشد.زود شروع کردن تغذیه به دلیل بیداري و هوشیاري نوزاد احتمال موفقیت را بیشتر کرده و اعتماد به نفس ماو عدم مشاوره با مادر نیز می

در مشاوره هرگز نباید از مادر انتقاد شود بلکه با برقراري نپزشک ارجاع داده شود.ابه روو با او مشاوره شده  ضمن حمایت و برقراري تماس پوست با پوست با نوزاد را بدون عالقه و با خشونت انجام دهد باید هاچشم پوشی کند و یا مراقبتشیرخوار خود 
 ارتباط نزدیک و همدلی با او، اعتماد به نفس او را باید افزایش داد.

 صرف شود .اگر مادر بخاطر افسردگی دارو مصرف می کند شیردادن قبل از مصرف دارو صورت گیرد و بهتر است دارو آخر شب و پس از آخرین وعده شیردهی م-
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 ) سالمت وشیردهی مادر: 16ادامه جدول 
 شیردهی داردمادر تجربه ناموفق  

گر مشکالتی در شیردهی داشته و یا فرزندش را با شیر مصنوعی تغذیه کرده باشد به او آموزش دهید که این بار درباره تجربه هاي قبلی شیردهی مادر سؤال کنید.اگر مادر تجربه موفقی از شیردهی داشته باشد ،دوست دارد آنرا دوباره تکرار کند. اما ا-
هاي قبلی و... باشد.با دریافت اطالعات دقیق درباره عواملی مادر یا شیرخوار در زایمان ت آمیزي داشته باشد. به او اطمینان بدهید که به وي کمک خواهید کرد .ممکن است به علت جدایی مادر و نوزاد، باور غلط مادر، شرایط خاصچگونه شیردهی موفقی

 مشاوره مناسب با مادر انجام گیرد.که باعث عدم شیردهی در فرزندان قبلی شده است باید 
 مادر اعتیاد به مواد مخدر، داروي مخدر،الکل ، مصرف سیگار و سایر دخانیات دارد 

د به ترك سیگار در بارداري و شیردهی می شود. در صورت اعتیاد به مواد در این موارد توصیه اکیاعتیاد به مواد مخدر، داروي مخدر، مصرف سیگار و سایر دخانیات موجب  افزایش احتمال عدم موفقیت شیردهی و کاهش ترشح شیر مادر می شود.-
 مخدر الزم است :

 مادر از نظر مواد افیونی و مصرف همزمان سایر مواد و داروها ارزیابی شود.
 عالیم ترك، مسمومیت و سایر اختالالت روان پزشکی همزمان بررسی شود.

 ارجاع به روان پزشک براي درمان جایگزین با متادون عدم اقدام به ترك در سه ماهه اول بارداري:
 عدم اقدام به ترك در سه ماهه دوم بارداري: ارجاع به روان پزشک براي اقدام به ترك

 در مادر معتاد تزریقی HIVهاي رفتاري به منظور مشاوره و انجام آزمایشارجاع به کارشناس ایدز مرکز مشاوره بیماري
 احتمال وابستگی نوزاد به داروهاي مخدر بعد از تولد و اعالم این موضوع به بیمارستان.تأکید به مادر در مورد 

 مادر سزارین شده است.  
قیت شیردهی نمی شود. بلکه مشکالت به زمان شروع و دفعات شیردهی ا سزارین فی النفسه مانع موفسزارین یک عمل جراحی بزرگ است و می تواند عالوه برخطرات جراحی موجب تاخیر در شروع بموقع شیردهی و برقراري ارتباط با نوزاد شود. ام

 مایت کرد از جمله وضعیت هاي راحت براي شیردهی را با او تمرین کنید. مربوط می شود پس شیردهی را باید هرچه زودتر آغاز نموده و بطور مکرر ادامه دهند. با تمهیدات الزم مادر را براي شیردهی باید کمک و ح
 ند بدون برنامه ریزي بوده و یا بخاطر مشکالتی که دارد ناخواسته است.رزف   

 ار از عوامل ایمنی بخش بوده و درو سرش گردد. .شیرخواران مبتال به ناهنجاري و مشکالت مغزي بیشتر به تغذیه از پستان و شیردهی نیاز دارند چرا که شیر مادر و آغوز غذاي کاملحاملگی ناخواسته سبب تغییر در پیوند عاطفی مادر و شیرخوار می
مند گردند. بر همه اطرافیان و پرسنل بهداشتی درمانی الزم است به چنین مادرانی کند که از بهره هوشی بیشتر و رشد جسمی و روانی بهتري بهرهها نقش مؤثري دارد لذا تغذیه مکرر از پستان مادر به این گونه کودکان کمک میپیشگیري از عفونت

 آلود بوده و شلی عضالت دارند تغذیه این گروه نیاز به صبر و حوصله دارد. شیردهی به این کودکان باید به صورت زیر بغل انجام شود.و از او حمایت کنند تا مادر بتواند تغذیه با شیر خود را آغاز کند و چون این نوزادان خواب کمک
 مادر در دوران شیردهی باردار شده است. 

براي از شیرگیري در طول بارداري محسوب می شود. انقباضات رحمی معموال خطري براي جنین طع شیردهی نیست. ولی چنانچه مادر  سایقه زایمان زودرس داشته یا درد رحمی و خونریزي و کاهش وزن در بارداري دارد اینها دالیل پزشکی لزومی به ق
 خانم بارداري که شیر هم می دهد باید به تغذیه و استراحت خود بیشتر توجه کند. ندارد اما براي مشاوره با پزشک مادر را ارجاع دهید. 
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 ) مشکالت پستانی مادر :17جدول 
سی سی توسط 20پستان نوك آنرا با تکنیک سرنگ  از گرفتن : معموال براي نوك پستان صاف اقدام خاصی الزم نیست. مادر را براي پستان گرفتن صحیح شیرخوار کمک و راهنمایی کنید. در صورت نیاز قبلنوك پستان صاف

 خود مادر کمی برجسته کنید تا بهتر پستان را بگیرد.

 استفاده از محافظ پستان در فواصل شیردهی به منظور برجسته نمودن بیشتر نوك پستان کمک کننده است

 صحیح و در کوتاه مدت استفاده نمائید.در نهایت در صورت عدم موفقیت با کمک مشاور شیردهی از محافظ نوك پستان بطور 

 : درمان قبل از زایمان کمک کننده نیست. (ممکن است این حالت کاذب یا واقعی باشد) پس : نوك پستان فرو رفته 
شوند و تر مییابند و در هفته اول یا دوم بعد از زایمان نرمبهبود میها پستان .شودمیموفق  ولی با صبر و شکیبایی حتماً ،کمی مشکل باشدشیردهی گر چه ممکن است این مسئله در شروع نفس بدهید که به مادر اعتماد به.1

 وثرخواهد بود.  یرد م.حتی اگر نوك پستان فرورفته باقی بماند ولی مادر آموزش مناسبی ببیند که شیرخوار حداکثر نسج پستان را به دهان بگکندیش کمک میهامکیدن پستان توسط شیرخوار به بیرون کشیدن نوك پستان

  و تغذیه مکرر برحسب تقاضاي او قبل از اینکه پستان محتقن و سفت شود ترغیب کنید. شیرخواربا تماس زیاد پوست با پوست مادر را به برقراري .2
 و مکیدن شیرخوار راحت تر انجام شده است.  اندتهبعضی از مادران وضعیت زیربغلی را مفید یاف مثالًمتفاوت با روش همیشگی،  و قرار گرفتن شیرخوار در یک وضعیت خاص.3

 ان.روش دیگر براي بیرون کشیدن نوك پستکندبراي گرفتن پستان کمک  شیرخوار را در مواردي که نوك پستان فرو رفته کاذب باشد، قبل از شیردهیپستان بیرون کشیدن نوك تحریک و فشردن لبه هاله ممکن است در .4
وك ت و طرز صحیح می توان از محافظ ناست. مکیدن کودکبزرگتر نیز مفید است.در صورت عدم موفقیت بویژه در مورد نوك پستان فرورفته واقعی با کمک مشاور شیردهی بطور کوتاه مد و یا سرنگ استفاده از یک پمپ دستی

 پستان استفاده کرد.  

  .وسیله انگشتانش و از باال با انگشت شست به آرامی بگیرد و مواظب باشد که انگشتان را خیلی نزدیک به نوك پستان قرار ندهده کمک کنید تا نسج پستانش را از زیر بن براي شکل دادن به پستامادر را .5

 .نجان به شیرخوارش بدهدفرا با  را بدوشد و آن ششیر: به مادر کمک کنید ،اگر شیرخواري در هفته اول یا دوم نتوانست پستان مادر را بگیرد.6

 مشاور شیردهی مراجعه نماید.درصورت نیاز به . مکرر به پستان بگذاردبه طور شیرخوار را .داخل دهان شیرخوارش بدوشده ب از شیر را مستقیماًمقدار کمی .7

 شیرخوار قرار دهد. را در دهانمقدار کافی از نسج پستان تر شود، که نوك پستان توسط شیرخوار تحریک و برجسته. مادر سعی کند قبل از آن1 :درازي نوك پستان
 .خوردن مقدار کافی از نسج پستان را در دهان بگیردشیردر موقع کنید تا به شیرخوار کمک . با آموزش مناسب براي گرفتن صحیح و عمیق پستان 2

 :.پستان و شقاق نوكزخم درد و 
 .کنید  اصالحرا در صورت نیاز وضعیت شیر خوردن شیر خوار اغلب بعلت پستان گرفتن نادرست است لذا .1

 را (با تغذیه مکرر یا دوشیدن) کاهش دهید.  احتقان پستانکنید. عالوه بر ماساژ پستان براي تحریک بازتاب اکسی توسین ابتدا شیرخوار را از پستان سالم شیر بدهید. از گرفتن صحیح پستان اطمینان حاصل .2

قرار دهیدو با انگشت آنرا روي نوك و آرئول بمالید.معموال پماد الزم نیست اما  از مسکن و پماد موپیروسین می توان استفاده کرد. ک قطره شیر روي پستانی شیرخوار ر پایان تغذیه. ددامتناع نمایی شستشوي مکرر پستاناز .3
 سرما قرار ندهید و آنرا گرم نگه دارید.     در معرض را پستان .4

 از ایجاد تحریک با حوله پیشگیري شود. د.نکن استفاده کرم، لوسیون و پماد روي پستانصابون، ز ا .5

 مادر و شیرخوار اقدام نمایید. درماننسبت به  برفکعفونت یا در صورت وجود .6
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  احتقان :

 عیت گرفتن پستان صحیح استضمطمئن شود که و .بالفاصله بعد از زایمان، تغذیه با شیر مادر را شروع کند براي پیشگیري مادر باید .1

 نمی تواند بمکد دوشیدن شیر الزم است. ضمنا اگر. تغذیه شود باید مکرر تواند بمکدمی اگرشیرخوار و به پستان استراحت ندهد.. شیر از پستان توجه نماید به تخلیه مکرر .مادر را محدود نکند زمان و دفعات تغذیه با شیر .2
 نرم شود به گرفتن پستان کمک می کند. تا حدي که هاله دوشیدن شیر مادر

 پس از تخلیه کامل یک پستان توسط شیرخوار ،پستان دیگر را به او عرضه کنید و در طی شیردهی پستان خود را بفشارید.  .3
 .دوش آب گرم گرفته یا از کمپرس گرم روي پستان استفاده کندیا دوشیدن شیر، قبل از شیردهی در صورت بروز احتقان، مادر  .4
 از کرست مناسب استفاده نماید. کمک کننده است. هاماساژ گردن و پشت و ماساژ مالیم پستان. قرار دهد هاهت کاهش ورم و کم شدن درد بعد از تغذیه شیرخوار، کمپرس سرد روي پستانج .5
 را به راحتی از پستان تغذیه نماید. تواند شیرخوارشها به زودي می. به وي آرامش و اطمینان دهید که با تخلیه مرتب پستانمسکن استفاده نماید ،در صورت شدید بودن درد .۶

  :انسداد مجاري
 . كندمي كمك پاندولي و سنگین ھايپستان در جلو بھ شدن خم. كنید اصالح را شیرخوار شیرخوردن وضعیت نیاز صورت در. كنید رفع و جستجو را علت.1
 .شود توصیھ شیر مرتب دوشیدن مكیدن، بھ شیرخوار تمایل عدم صورت در. باشد مبتال پستان از شیردھي وعشر است، الزم پستان از شیرخوار مكرر تغذیھ .2
 .كندمي كمك شیر یافتن جریان بھ شیردھي از قبل گرم پارچھ یا حولھ دادن قرار و گرفتن دوش و كردن حمام3
 و ماساژ پستان، در راحتي احساس ایجاد زمان تا. یابد بھبود شیر جریان تا بفشارید تغذیھ طي را درگیر بخش عقب و دھید ماساژ انگشتان نوك اب آرامي بھ شیر دوشیدن یا و تغذیھ از پیش را پستان درگیر بخش روي.4

 .یابد ادامھ متناوب طور بھ دوشیدن
 .  :آبسه پستان

 .شود دوشیده دار آبسھ پستان دھد ادامھ سالم پستان از شیرخوار تغذیھ بھ مادر.1
 تجویز و آبسھ جراحي یا تخلیھ آبسھ، درمان.شود دوشیده باید پستان این و داد شیر شیرخوار بھ نباید پستان این از عمل روز ھمان در موقتاً  است جاري شیر ھمراه چرك آن ازنوک و شده شكافتھ دار آبسھ پستان گرا.2

  است ترشحات كشت از بعد )كشت ارسال(بیوتیكآنتي
 : ستانکاندیدیا یا برفک پ

  .به کودك بطري و یا گول زنک(پستانک) ندهد.1
 . كند ستفادها بھبودي از بعد روز 7 مدت تا بار 4 روزي :پستان از تغذیھ از بعد مادر برای) نیستاتین مایكونازول،( قارچ ضد پماد از. دینما استفاده رخواریش دھان و مادر پستان برفک کاھش برای نیستاتین از.2

 )است مادر درمان با ھمزمان یا و روز 7 معموالً  درمان مدت .شود ریختھ شیرخوار دھان در لیترمیلي یك بار ھر بار 4 روزي( . شود استفاده رخواریش برای نیستاتین ازسوسپانسیون
 :درد نوك پستان

 در اصطکاک از پستان نوک حفاظت برای. 2. كند استفاده شده خالص purloin النولین کرم از سوزش یا خشكي صورت در. كنید مشاوره پستان گرفتن و خوردن شیر صحیح وضعیت اصالح خصوص در مادر با. 1
 . كرد استفاده توان مي وازلینھ گاز از. كند استفاده پستان ھایازمحافظ موقتاً  تواندمي مادر شیردھی فواصل
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 : ماستیت
ها تخلیه شود . پستان3ها را به آرامی در طی شیردهی یا قبل از آن با استفاده از نوك انگشتان به طرف نوك پستان ماساژ دهد. .پستان2شروع کند مگر آنکه درد زیاد مانع باشد.  از پستان مبتالردهی را .در صورت امکان شی1 

 هاي متفاوت انجام دهد.استراحت مادر و مصرف مایعات توصیه می شود.. شیردهی را در وضعیت4تر است) بگذارد. م (هر کدام راحت( بامکیدن یا دوشیدن). در فواصل شیردهی روي قسمت درگیر کمپرس سرد و یا گر
 .در صورت نیاز، به مادر مسکن ( استامینوفن یا بروفن ) بدهید.5
 ا پزشک متخصص براي شروع آنتی بیوتیک مشورت شود.ساعت بهبود نیافت باید ب 24هاي گفته شده در مدت رغم توصیه.اگر درد یا التهاب علی6

رساند ولی گاهی ممکن است شیرخوار دچار اسهال شود که بیوتیک معموالً به تسکین سریع التهاب پستان کمک کرده و به شیرخوار هم آسیبی نمیشود. ( آنتیتوصیه می وزر 14الی 10 مدته ب مناسب بیوتیکاستفاده از آنتی
 شیردهی افزایش یابد )بایستی دفعات 

 توانند به میزان مورد نیاز شیرخوار شیر تولید نمایند.رغم اندازه کوچکشان میها علی.به مادر اطمینان داده شود این پستان1 پستان کوچک:
 ند.ها شیرکمتري را ذخیره می کن.ممکن است الزم باشد مادر دفعات شیردهی را افزایش دهد چرا که ممکن است این پستان2

.دوشیدن 2هاي سنگین در طول روز کمک کننده است. پوشیدن کرست در طی شب هم تا زمانی که محدویتی ایجاد نکند، مفید است. ها در کاهش مشکالت پستان.کرست متناسب و حمایت کننده پستان1  پستان بزرگ:
 دارد.پستان را نگه له لوله شده را زیر پستان قرار دهد یا در وضعیت خوابیده یا زیر بغلی شیر بدهد. موقع شیر دادنتواند یک حو.مادر می3شود. ها پس از شیردهی و تخلیه کامل توصیه میپستان

 

 ) باورهاي غلط در مورد تغذیه یاشیرمادر:18جدول 
ها ،عدم امکان تغذیه انحصاري باشیرمادر، نوزادان کم وزن و نارس، داشتن پستان کوچک، تغییر شکل پستان در اثر گردند: نامناسب بودن آغوز، تصور عدم توانایی در شیردهی به دوقلواز جمله این باورها که مانع شیردهی می

 شیردهی، اعتقاد به عدم تولید شیر در نزدیکان، سیر نشدن شیرخوار با شیر مادر، طعم بد شیر مادر، و....
 هايکند. سخنان و عقاید مادر و اطرافیان وي را با دقت و حوصله کافی گوش کنید. مزایاي شیرمادر را بیان کرده و با مشاوره و راهنماییباورهاي غلط را تقویت می ایجاد هرگونه شک و تردید در مادر و عدم حمایت و کمک به او،

 صحیح، باورهاي غلط را از بین ببرید.
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 :)ایران  اسالمی هوريجم در بارداري از شگیريپی روشهاي دستورعمل کتاب(هاي پیشگیري)روش19جدول
 توصیه و اقدام تأثیر روي شیردهی عنوان
 هاي ترکیبیقرص

)LDو تریفازیک( 
ماه می گذرد منع مصرف  6ران شیردهی که از زایمان آنها کمتر از مصرف این قرص ها در ماد نمی شود. کردن مقدار وترشح شدن آن در شیر) توصیه شیرمادر(کم تاثیر آن ها برروي مصرف این قرص ها پس از زایمان و در دوران شیردهی به دلیل منع مصرف دارد

 .نمایدهفته پس از زایمان آغاز  3مصرف این قرص ها را  دمی توان(نسبی) داشته و اگر مادر پس از زایمان به فرزند خود شیر ندهد، 

 قرص پروژسترون
 (الینسترنول)

 منع مصرف ندارد

 

 .خواهدشد آغاز مانیزا از پس هفته 6 قرص مصرف رمادر،یباش رخواریشي انحصار هیوتغذ شیرده مادر نشدن هقاعد درصورت: هایقاعدگ نشدن شروع-
 .شود شروع اول روز "ترجیحا وی قاعدگ اول روز 5 در باید قرص مصرف باشیرمادر، انحصاري یاتغذیه و قاعدگی بازگشت درصورت: هایقاعدگ شدن شروع-
 :کند آغاز را نسترنولیازال استفاده ریز شرح دمطابقیباشد،با گذشته وي زایمان زمان از ماه 6 باشد،اگرکمتراز ازالینسترنول استفاده و تغییرآن وخواهان نموده استفاده بارداري از پیشگیري مدرن روشهاي سایر از شیردهی اگرمادر: روشها ریسا از رییتغ-
 .نخواهدبود کاندوم از استفاده بهي ازین حالت نیدرا. آغازکند رای پروژسترون قرص خوردن تواندبالفاصلهیم باشد، کرده دهاستفاي ازبارداري ریشگیپی بیترکي ازقرصها ردهیش اگرمادر-
 استی هیبد. تسین بانیپشت روش از استفاده بهي ازین زین حالت نیدرا. کند شروع رای پروژسترون قرص تواندخوردنیم بعدازآن هفته کی احداکثري یبعد دوز قیتزر درزمان باشد، کرده استفادهي باردار ازي ریشگیپ ماهه 3ي ازآمپولها ردهیش اگرمادر-

 .خواهدبود کاندوم از استفاده هفته کی ازبهیآمپول،ني بعد دوز قیتزر زمان از هفته کیاز شتریب ریتاخ درصورت
 .کرد استفاده ازکاندوم هفته کی مدت دبهیبا نصورتیرایدرغ شود، آغاز نسترنولیال از استفاده اول روز حایوترجی قاعدگ روزاول 5 در دیباي ودي یوآ کاندومي ازروشها استفاده درصورت-

آمپول مدروکسی 
 پروژسترون 

 .کند آغاز مانیزا از پس 21-28 يروزها فاصله در را روش نیا مصرف تواندیم ندهد، ریش خود فرزند به مانیزا از پس مادر اگر- منع مصرف ندارد
 .آغازکند β-  hcGانجام از پس را آمپول قیتواندتزریم باشد، نداده رخی قاعدگي زیخونر هنوز ماهگی،اگر 6تای نسب مصرف منع بر دیتاک باشد،ضمن داشته اصرار آمپول از استفاده در و دهد شیر خود فرزند هب زایمان از پس مادر اگر-

 شده و تا یک هفته از روش کمکی مانند کاندوم نیز استفاده شود.روز اول قاعدگی انجام  5در صورت قاعده شدن، تزریق باید ظرف 

 شود و نباید به عنوان روش دایمی به کار برده شود. در صورت تماس جنسی محافظت نشده به کار رود.به عنوان روش اورژانس پیشگیري از بارداري استفاده می منع مصرف ندارد قرص لوونورژسترول
 شود.ساعت بعد تکرارمی 12ساعت بعد از نزدیکی مشکوك یک عدد قرص مصرف نموده و دوز بعدي  72تواند از این روش استفاده نماید. تا ساعت، مادر شیرده می 3شیردهی تا بیش از  فقط در صورت فراموشی قرص

 گیرد.بعد از هفته سوم زایمان انجام می 3دهد تزریق آمپول ارد. اگر مادري به فرزند خود شیر نمیماه اول زندگی شیرخوار منع نسبی د 6به دلیل وجود استروژن در  منع مصرف دارد آمپول یک ماهه سیکلوفم

 )2گذاشت. (و اطمینان از عدم بارداري کار  β-HCGهفته بعد از زایمان با انجام آزمایش 6توان تا در مادران شیردهی که قاعدگی آنها برنگشته است، آي.یو.دي را می منع مصرف ندارد آي.یو.دي
 هفته پی از زایمان طبیعی/ سزارین می باشد. ضمنا شیردهی مانع گذاشتن آي یودي نبوده و آي یودي اثري بر شیرمادر ندارد. 6سزارین)کوتاهترین فاصله زمانی ممکن براي آغاز استفاده از آي یودي  -) پس از زایمان (طبیعی2(

 یا گراویندکس جهت اطمینان از حامله نبودن انجام گیرد.  β-HCGنجام عمل توبکتومی در مادران شیرده، حتماً آزمایشقبل از ا منع مصرف ندارد هاي رحمیبستن لوله
 ژینال ناشی از شیردهی را رفع نموده و به پیشگیري از عفونت کمک کنند.توانند خشکی واها داراي مواد نرم کننده هستند و میتوان استفاده نمود. کاندوماز روش اورژانس پیشگیري از بارداري در مواقع ضروري می منع مصرف ندارد کاندوم

روش اورژانس پیشگیري 
از بارداري با استفاده از 

 هاي ترکیبیقرص

زیر از حاملگی ناخواسته  مشکوك صورت گیرد)، داوطلب می تواند با کاربرد یکی از روش هاي ماس جنسیساعت از ت 120مشکوك نگذشته باشد (مصرف اولین دوز این روش بایدحداکثر در فاصله زمانی ساعت از زمان نزدیکی 120بیش از اگر منع مصرف ندارد
 :کند جلوگیري

 عدد یک جا در اولین فرصت 2قرص لوونورجسترل، .1

 ساعت بعد 12عدد  4عدد در اولین فرصت و LD ،4قرص  .2

 ساعت بعد (قرص هاي مرحله سوم) 12عدد قرص سفید  4عدد قرص سفید در اولین فرصت و 4فازیک،  قرص تري

 نسترنولیال مصرف فراموشینکته مهم : 
 .است مقررالزم درساعت بعدي قرص خوردن براي اکیدت و ،آموزش)ساعت 3 تا( شده فراموش قرص خوردن وضمن نبوده اي مسئله ساعت 3 تا قرص یک مصرف فراموشی
 .شود استفاده کاندو از هم روز 2 تا "ضمنا. خواهدشد خورده شده عیینت زمان در زنی بعدي نوبت وقرص شده آید،خورده یاد به که رزمانه ه شده فراموش ،قرص شود فراموش بعدي نوبت تا قرص یک خوردن ای افتدو تاخیر هب ساعت 3 از بیش قرص کی مصرف که درصورتی

 زدیکین  داشتن درصورت. است الزم بارداري ،بررسیی فراموش از پس هفته 4-6 درمدت نشدن قاعده درصورت. شود استفاده هم کاندوم از روز 7 وتا یافته ادامها قرصه وبقیه شده خورده کجای شده فراموش يقرصها یادآوردن، به محض بایدبه شود فراموش) یروزمتوال 2( قرص 2 مصرف درصورتیکه
 .شود انجامي باردار تیوضع نییتعي برا الزمي هایدبررسیبا هفته 3 ازگذشت ،پس ECاز استفاده درصورت. شود استفاده ECاز روز دو دراین نشده محافظت
ی م ساعت 120 از شیقرص،ب مصرف عدم زمان در هشدن محافظتی کینزد از کهیدرصورت. ردیگ گرصورتید مناسب روش انتخاب برا ومشاورهی پروژستروني قرصها از استفاده قطع ،ECزیگذشته،تجو ساعت 120 در نشدهت محافظی کینزد داشتن و شتریب وی متوال قرص 3ی فراموش درصورت
 .دینما استفاده دازکاندومیش،فردبایآزما جواب شدن تامشخص که ذکراست انیشا. استي ضرورβ- hcGيباردار شیگذرد،آزما

 )اسالمی درجمهوري ازبارداري یشگیري روشهاي دستورعمل کتاب(
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 :در مورد از شیر گرفتن مشاوره با مادر) 20جدول
 : تصمیم در مورد از شیر گرفتن بستگی به شرایط جسمی روانی مادر و کودك و ویژگی هاي خانواده دارد

میان وعده ) غذا می خورد و  2وعده غذاي اصلی و  3وعده در روز ( 5سال کامل که کودك از شیر مادر بهره مند شده و  دوبراین بعد از در طی چند ماه اتفاق افتد. بناو بهترین روش از شیر گرفتن، تدریجی است که همراه با عشق و عالقه  
  داده شود.به شیرخوار فنجان  با لیوان یا که باید وعده شیر پاستوریزه یا آب میوه را جایگزین شیر مادر نمود 1-2مایعات را هم با لیوان می نوشد می توان 

  کنید.حذف را بیش از یک وعده شیردهی نباید  ،روز یک بار 2-3هر  
 . می کندکودك که فقط اشتها به خوردن شیر دارد و غذاي دیگري را تحمل ن هنگام بیماريد و اگر زمانی هم کودك تمایل به شیر خوردن داشت از او دریغ ننماید، به ویژه یپیشنهاد شیر دادن نکن تاندر این زمان خود 
 . در زمان بیماري و استرس باشدنباید از شیر گرفتن  

القه به ع و کودك نیز دچار ضربه روانی نمی شود. به این ترتیب کودك کم کم وجود نمی آید در این روش چون از شیر گرفتن آرام آرام است مشکالت عصبی روانی و تغییرات هورمونی مادر که در یکباره از شیر گرفتن اتفاق می افتد به 
 شیر خوردن را از دست می دهد و ممکن است خودش یک باره آن را کنار بگذارد. 

 :کمک کننده است  توصیه ها هنگام از شیر گرفتنرعایت این  -
ه تدریج وعده ب قبل از خواب و صبح هنگام بیدار شدن شیر خودتان را به کودك بدهید. ر گرفتن شود.نسبت به از شیر گرفتن انعطاف پذیر باشید. اگر کودك اصرار دارد موقع خواب شیر بخورد به او بدهید تا وقتی که کودك آماده از شی.1

سال موثر است. در  2این کار در کودکان باالي  ،خوردن در یک وعده را می توانید کوتاه کنیدهاي شیر قبل و بعد از ظهر را کم کنید. یعنی فاصله شیر دادن ها را بیشتر نمایید تا خود به خود یک وعده شیردهی حذف شود. طول مدت شیر
و دو  ناین کار براي کودکی که بطور نامنظم شیر می خورد مناسب تر است. و باالخره وعده هاي شیر خوردن در ساعات شب را به ترتیب یک شب در میا و مورد کودکانی که سن بیشتري دارند به تعویق انداختن شیردهی راحت تر است

 کنید تا خود کودك دیگر تقاضاي شیر نکند. شب در میان

ی دارید اگر او را از مهد کودك بر م "برنامه همیشگی روزانه را عوض کنید. مثال ردن نکند.اگر در صندلی یا محل مخصوصی به کودك شیر می دادید دیگر از این محل استفاده نکنید تا کودك به یاد شیر خوردن نیافتد و تقاضاي شیر خو.2
و  )خواندن کتاب یا قصه گفتن، اسباب بازي جدید، راه بردن، سواري، مشاهده سایر کودکاننید(مثل سرگرمی هاي جدید برایش پیدا ک. اینکه منزل بیایید، به فروشگاه یا پارك بروید تا کودك سرگرم شود و هوس شیر خوردن نکندبه جاي 

 را فراموش کند.و یک میان وعده یا یک نوشیدنی مورد عالقه او را به همراه داشته باشید. می توانید او را به محل مورد عالقه اش ببرید  تا شیر خوردن  . زمان شیر خوردن او را پیش بینی کنیدحواس او را پرت کنید

او از خواب بیدار شوید تا هنگام بیدار شدن کودك، همسرتان یا یکی دیگر از اعضاي آشناي خانواده در  در صورت امکان از سایر افراد خانواده کمک بگیرید. هنگامی که می خواهید شیر دادن وعده صبح را قطع کنید سعی کنید زودتر از.3
 الم و از نظر ارزش غذایی کامل باشد.بدهد. غذاهایی که به کودك می دهید سبه او ببرد و غذاي مورد عالقه اش را همراه خود کنارش باشد.اگر کودك موقع بیدار شدن شیر می خواهد پدرش کمک کند و و او را براي صبحانه 

 اجازه ندهید کودك شما را بدون لباس ببیند و هوس شیر خورن کند..4

 بگیرید. است ، گریه می کند و شیر می خواهد و مادر نمی تواند او را به هیچ طریقی آرام کند از شیر گرفتن سریع بوده و یا روش دیگري باید بکار ر کودك آشفتهگا -5
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 فرم مشاهده شیردهی  )  21جدول 

 عالئم حاکی از احتمال وجود مشکل عالئمی که نشان می دهد شیردهی خوب پیش می رود
ضعیت عمومی 

و
 

 مادر:
        مادر سالم به نظر می رسد

 مادر راحت وآرام است
 عالئم پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار وجود دارد

 مادر:
 رسد مادر بیمار یا افسرده به نظر می

 مادر عصبی و ناراحت به نظر می رسد 
 تماس چشمی مادر و شیرخوار وجود ندارد

 :شیرخوار
 شیرخوار سالم به نظر می رسد
 شیرخوار آرام و راحت است

 شیرخوار در صورت گرسنگی پستان را جستجو نموده یا می گیرد

 شیرخوار:
 شیرخوار خواب آلود یا بیمار به نظر می رسد

 بیقرار است یا گریه می کند شیرخوار
 شیرخوار در صورت گرسنگی پستان را جستجو نمی کند  یا نمی گیرد 

  
مادرپستان 

 

 پستانها سالم به نظر می رسند

 مادر احساس درد یا ناراحتی ندارد
 پستان را بخوبی با انگشتان دور از  هاله نگهداشته شده 

 پستانها قرمز، متورم یا نوك زخمی دارد

 پستان یا نوك آن دردناك است
 انگشتان مادر روي  هاله قرار دارد

  
ضعیت بغل 

و
کردن

 

 سرو گوش و گردن و تنه شیرخوار دریک امتداد قرار دارد

 بدن شیرخوار نزدیک بدن مادرا ست 
 تمام بدن شیرخواربا دست مادر حمایت شده (بویژه در نوزاد ان) 

یشود که بینی او مقابل نوك پستان شیرخوار بنحوي به پستان نزدیک م
 قرار میگیرد

 گردن و سرشیرخوار موقع شیرخوردن چرخیده است
 بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر نیست  
 فقط سرو گردن شیرخوار حمایت شده است 

  شیرخوار بنحوي به پستان نزدیک میشود که لب تحتانی یا چانه او مقابل نوك پستان قرار میگیرد.

 
ضعی

و
ت 

پستان گرفتن

 قسمت بیشتري از  هاله باالي لب فوقانی دیده میشود 

 باز است "دهان کامال 
 لب تحتانی به بیرون  برگشته  

 چانه او با پستان تماس دارد

 قسمت بیشتري از هاله در پایین لب تحتانی دیده میشود 
 باز نیست "دهان کامال

 لبها غنچه شده یا به داخل برگشته
 در تماس با پستان نیستچانه 

 
نحوه مکیدن

 

 آهسته، عمیق و گاه با مکث است
  گونه ها موقع مکیدن برجسته است

  صداي بلع به گوش میرسد(پس از آمدن شیر) 
 شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می کند

 مادر عالئم بازتاب جهش شیر را حس می کند

 مکیدن هاي سریع و سطحی است
 ونه ها موقع مکیدن بداخل کشیده می شودگ

 صداي ملچ ملوچ به گوش میرسد
 مادر شیرخوار را از پستان جدا می کند

 عالئمی از بازتاب جهش شیر دیده نمی شود
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 :کودكتغذیه در مورد  برخی نکات کلیدي

 کند کودك به خوبی رشد کند. ماهگی کمک می 6شروع تغذیه تکمیلی به همراه تغذیه با شیر مادر بعد از پایان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارید:  نگه پاکیزه را چیز همه

 .بشویید غذا خوردن یا تهیه طی در کاري هر انجام از پس و غذا خوردن یا تهیه از قبل را ها دست 
 .بشویید دقت به خوردن خام یا پختن از قبل را تازه سبزي و میوه 
 .داریدو از دسترس حشرات دور نگه بشویید تمیز يپارچه یک از استفاده با و شویی ظرف مایع و داغ آب با را ها فظرسطوح و  
 .شوند خشک هوا در که دهید اجازه و بشویید را هاف ظر  .شودمی هاب میکرو گسترش موجب اغلب زیرا نکنید، استفاده اسفنج از 
 .ایدکرده استفاده هان آ از خام گوشت بریدن براي اگر به خصوص بشویید ظرفشویی مایع و داغ آب با مختلف غذایی مواد مصرف فواصل در را غذایی مواد کردن خرد هايتخته 
 .است غیرمنفذدار مواد از هاآن جنس که کنید استفاده هاییهتخت از فقط 
 وقتی آن آب تا بپزید قدر آن را جوجه  .شود خاکستري یا ه اي قهو آن داخل که بپزد قدر آن را گوشتی انواع غذاهاي کوبیده، کباب همبرگر،  .باشند مرغ تخم یا ماهی طیور، قرمز، گوشت حاوي اگر خصوص به بپزید خوب را غذاها 

 ها به نقطه جوش برسند. سوپ و خورشت .شود سفت که زیدبپ مرغ را شود. تخم الیه الیه چنگال، یک با و شده مات که بپزید قدر آن را باشد.  ماهی شفاف کنید، می فرو آن در یا چنگالی چاقو
 دار نگهدارید و از تماس غذاهاي خام و پخته شده پرهیز کنید. غذاها را در ظروف سرپوش 
 شده را قبل از مصرف مجدداً بجوشانید، غذا را موقع حرارت دادن بهم بزنید. گهداريغذاهاي پخته شده ن .ندهید قرار آب ظرف در یا آشپزخانه میز روي را ها آن هرگز، . کنید ذوب سرد آب زیر یا یخچال در را منجمد غذاهاي 

 

 . دارید:هنگ سالم را غذاها
  .کنید مصرف ساعت 24 طی در را یخچال در شده پخته غذاي 
 .کنید داريهنگ محکم در داراي یا دار غیرمنفذ ظروف در را شکر و برنج مانند خشک غذایی مواد 
 .کنید دارينگه فریزر یا یخچال در و گذاشته داري درپوش ظرف در را هاآن  شود نمی مصرف فوراً شده پخته غذاهاي اگر 
 .داد تحرار دوباره توانمی بار یک فقط را اند شده داري نگه فریزر یا یخچال در که ايهماند باقی غذاهاي 
 .بجوشانید را هاآن سوپ مانند مایع غذایی مواد کردن گرم براي 
 .کنید گرم گرادسانتی يدرجه 74 تا دوباره، را جامد غذاهاي 
 .کنید داريهنگ کودکان دسترس از دور چنین،هم و غذا از دور را داروها و شوینده مواد 

 میوه و سبزي ها را با آب سالم بشویید .  

 ها منقضی شده استفاده نکنید.تاریخ مصرف آن غذاهایی را که 

  :هستند ممنوع)  سال 3(   زیر کودك در خفگی، احتمال دلیل به که غذاهایی
 غذاها کردن مقوي براي شده پودر صورت  به توان می زهامغ از. (شود خودداري شیرخوار به خفگی احتمال دلیل به گیالس و انگور کرفس، خام، هویج کشمش،  ذرت، آجیل، سیب، بزرگ هاي تکه ، نبات آب ، آدامس دادن از 

 ).نمود استفاده
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 :سال  1-5تغذیه کودك در مورد ش  مادر نکاتی براي آموز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ایجاد تنوع غذایی در برنامه غذایی کودك با استفاده از مواد غذایی زیر: 

 انواع گوشت ها : گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی  

 خم مرغت 

 حبوبات : عدس ، ماش، لوبیا چشم بلبلی ، لوبیا چیتی ،.... 

 محصوالت لبنی پاستوریزه :  شیر ، پنیر کم نمک ، ماست، کشک و دوغ  

 کدو ، هویج و کدو حلواییگشنیز، اسفناج، ،   جعفريسبزي هاي با برگ سبز یا زرد :  

 ه و ...میوه ها : سیب، موز، هلو، گالبی، آناناس.، هندوانه و انب 

 غالت : برنج ، نان  و ماکارونی  

 روغن ها و چربی ها : روغن هاي مایع ، کره و خامه 

 تغذیه منظم با شیرمادر در سال دوم زندگی همچنان یک ضرورت است چرا که :
 یک منبع خوب تامین پروتئین براي کودك است.حدود یک سوم انرژي مورد نیاز روزانه او را تامین می کند. 

 مواد ایمنی بخش موجود در آن براي محافظت کودك در برابر عفونت ها موثر است.  اوم رشد مناسب کودك کمک می کند.به تد 

 نیازهاي عاطفی و روانی شیرخوار را تامین نموده و در تکامل ذهنی و جسمی او نقش بسزائی دارد. 

 مهم تامین کننده انرژي براي کودك است چراکه اغلب کودکان در زمان بی اشتهایی ناشی از بیماري، فقط به شیرمادر تمایل دارند. در مواقع ابتالي کودك به بیماري و به دنبال آن بی اشتهایی، یک منبع 

 در صورت ابتال به اسهال و استفراغ، هیچ چیز به اندازه شیرمادر براي شیرخوار قابل تحمل نیست. 

براي تامین انرژي و مواد مغذي مورد نیاز، برنامه غذایی کودکان باید شامل ترکیبی از 
غذاهاي مختلف متشکل از گروه هاي اصلی غذایی باشد. گروه هاي اصلی غذایی براي این 

 سنین عبارتند از : 
(شامل نان،برنج و ماکارونی) که تامین کننده انرژي، ویتامین گروه نان و غالت  

، آهن، فیبر و پروتئین مورد نیاز کودك است و بیشترین سهم Bهاي گروه 
 غذاي روزانه کودك را باید به خود اختصاص دهد.

گروه سبزي ها و میوه ها که تامین کننده ویتامین ها، امالح و فیبر مورد نیاز  
در افزایش مقاومت بدن در برابر بیماري ها دارد. در  نقش مهمیکودك است 

برنامه غذایی روزانه کودك از میوه هاي زرد و سبزي هاي برگ سبز تیره 
 گنجانده شود. 

( شامل شیر، ماست، پنیر، کشک و بستنی) که تامین کننده  گروه شیر و لبنیات 
 است.  Aو ویتامین هاي   Bکلسیم، فسفر، پروتئین، ویتامین هاي گروه 

گروه گوشت و جانشین ها (شامل انواع گوشت ها، تخم مرغ، حبوبات و مغزها)  
 که تامین کننده پروتئین، آهن و روي مورد نیاز کودك است. 

 

 سال:  2-5برنامه غذایی مناسب براي کودکان 
ز گروه میوه ها و سبزي ها واحد ا 5تا  3واحد از نان و غالت،   6تا  4با توجه به سن و وزن کودك باید روزانه حاوي 

واحد از گروه گوشت و  2تا  1واحد از گروه شیر و لبنیات و  2واحد میوه)،  2تا  1واحد سبزي و  3تا  2(ترجیحا 
 جانشین ها باشد.
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 ):الغر ، کودك داراي احتمال مشکل وزن و قد کم وزن ، کوتاه قد،ه کودك تغذیدر مورد توصیه هاي تغذیه اي ضروري به مادران (
 تأکید شود.مادر  تغذیه در گروه هاي سنی مختلف موارد زیر به  مشاوره توجه: عالوه بر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مغذي کردن غذا را به مادر آموزش دهید: روش
ش مقدارپروتئین،  ویتامین ها و امالح غذا. از آنجایی که این مغذي کردن غذا یعنی اضافه کردن برخی مواد غذایی با هدف افزای

کار می تواند باعث افزایش حجم غذاي کودك شود، الزم است حتما مغذي کردن به همراه مقوي سازي غذاي کودك انجام گیرد. 
 روشهاي زیر براي  مغذي سازي غذاي کودك توصیه می شود :

سوپ، فرنی با شیر  ویژهبهپودر جوانه غالت و حبوبات به برخی غذاها ( ان،پس از معرفی تمام گروه هاي غذایی می تو 
 نمود.مادر و کته) اضافه 

 کمی گوشت یا مرغ به غذاي شیرخوار اضافه شود. 
 از انواع حبوبات مانند عدس و ماش که کامال پخته شده اند می توان به شیرخوارداد. 
 رونی پس از طبخ رنده کرد.تخم مرغ آب پز را می توان داخل سوپ و یا ماکا 
میوه ها و سبزي ها از جمله مواد غنی از ویتامین و امالح به شمار می روند  بنابراین انواع سبزي هاي زرد و نارنجی  

 مانند کدو حلوایی و هویج  و انواع سبزي هاي برگ سبز مانند جعفري و شوید به غذاي شیر خوار اضافه شود.
غذي است که البته اگر رقیق تهیه شود مقدار انرژي آن ناکافی خواهد بود. لذا از مادر سوپ از جمله غذاهاي بسیار م 

بخواهید که از دادن سوپ رقیق به کودك خودداري و سعی کند با استفاده از روش هاي مختلف مانند اضافه کردن 
 کره، روغن یا برنج آن را مقوي کند.

 توصیه هاي کلی: 
 هی سال تداوم تغذیه با شیر مادر و افزایش تعداد دفعات شیرد 2در کودکان زیر  

 و آهن  A+D مکمل قطره از کودك منظم و صحیح استفاده 

 گروه اصلی غذایی و رعایت تنوع غذایی در برنامه غذایی روزانه کودك 5استفاده از  

 استفاده از میان وعده هاي غذایی مغذي در برنامه غذایی روزانه کودك  

 مقوي و مغذي کردن غذاي کودك  

 ویژه براي کودکان کوتاه قد.  ههاي آن ب مصرف روزانه گوشت، حبوبات و جایگزین 

 رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداري و مصرف غذاي کودك  

 رعایت رفتارهاي تغذیه اي مناسب مانند به زور غذا ندادن به کودك.  

  با نشستن در کنار کودك  خوردن غذا به ترغیب 

 در تغذیه کودكهاي جدا ها و کاسهظرفاستفاده از  

 کودك مورد عالقه  ا آور و غذاهاياشته متنوع، نرم، غذاهاي ازاستفاده  

  آن به ي آلرژِ داشتن صورت در غذایی مواد برخی نمودن جایگزین براي مناسب غذایی مواد از استفاده 

 د:هاي مقوي کردن غذا را به مادر آموزش دهیروش
 د:مقوي کردن غذا یعنی اضافه کردن برخی مواد غذایی با هدف افزایش مقدار انرژي غذا. روشهاي زیر براي  مقوي سازي غذاي کودك توصیه می شو

 ه کنید،  سپس کم کم آب سوپ را به آن اضافه کنید تا یک پوره غلیظ درست شود.غذاها را با آب کم بپزید. بعد از پخت تکه هاي جامد غذا مانند گوشت، حبوبات ، سیب زمینی و سبزي ها، آنها را از آب سوپ جدا کرده و ل 
 در صورت امکان یک قاشق مرباخوري شیرخشک به حریره یا سوپ کودك اضافه کنید.  
ه حجم غذاي کودك را افزایش دهد مقدار کالري آن را افزایش می دهد، ضمن آنکه بلع غذا براي کودك کبه غذاي کودکان مقدار کمی (به اندازه یک قاشق مرباخوري) کره ،روغن زیتون یا روغن مایع اضافه کنید. این کار بدون آن 

، اضافه کردن روغن بیشتر در غذاي را بخورد. اگر کودك رشد مناسبی دارد  تر می شود. در ضمن باید  توجه داشت اگر مقدار زیادي روغن به غذا اضافه شود ممکن است کودك زودتر احساس سیري کند و نتواند همه غذایشآسان
 کودك ضرورت ندارد  زیرا باعث افزایش وزن کودك می شود.

 بر روي نان کودك که معموال به عنوان میان وعده مصرف می شود کمی کره بمالید.  
وء ابتال کودك را به س می تواند ریزمغذي ها دارا نبودن دلیل  هواند جایگزین غذاهاي اصلی و حتی شیرمادر شده و بمیزان شکر موجود در غذاي کودك در محدوده دستور تهیه غذا باشد. غذاهاي شیرین ضمن تغییر ذائقه کودك می ت 

 تغذیه فراهم آورد. 
کودك  يکردن  و مغذي کردن غذا يتوان جهت مقو یودر شده مبه صورت پ ییمواد غذا نیهستند. از ا یها به میزان نسبتا خوب يزمغذیو ر نیو نیز پروتئ يانواع مغزها مانند گردو، بادام و پسته داراي انرژ 

 استفاده کرد.
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 ادامه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغذیه انحصاري با شیر مادر را ادامه دهید.   ماه 6زیر 
 تعداد دفعات شیر مادر را افزایش دهید 
 شوند) غذیه میشود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی تشیر مصنوعی با مقدار آب الزم تهیه  
 شوند)ی به مقدار کافی متناسب با سن به شیرخوار داده شود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه میشیرمصنوع 
 به طور منظم تأکید شود.  D + Aبر مصرف مکمل 

 تعداد دفعات شیر مادر را افزایش دهید  سال 2ماه تا  6
 شوند) کانی که با شیر مصنوعی تغذیه میشیر مصنوعی با مقدار آب الزم تهیه شود. (در کود 
 شوند)شیرمصنوعی به مقدار کافی متناسب با سن به شیرخوار داده شود.  (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه می 
 کاهش یابد  و آب میوه صنعتی مصرف نوشیدنی هاي شیرین مانند چاي شیرین 
 هاي آن سن باشد (   )سهم هر وعده  متناسب با توصیه 
 هاي آن سن باشد. (   ) گروه اصلی غذایی) متناسب با  توصیه 5هاي غذایی و تنوع آن  (استفاده از تعداد وعده 
 غلظت غذا متناسب باشد.  
 هاي آن سن باشد.  (  )ها و نوع آن متناسب با  توصیهتعداد میان وعده 
 و آهن به طور منظم تأکید شود.  D + Aبر مصرف مکمل 

 نی هاي شیرین مانند چاي شیرین، نوشابه ها و آب میوه هاي صنعتی تا حد امکان مصرف نشود. نوشید  سال 5-2
 هاي آن سن باشد (   )سهم هر وعده  متناسب با توصیه 
 هاي آن سن باشد. (   ) گروه اصلی غذایی) متناسب با  توصیه 5هاي غذایی و تنوع آن  (استفاده از تعداد وعده 
 هاي آن سن باشد.  (  )و نوع آن متناسب با  توصیهها تعداد میان وعده 
 میان وعده هاي غذایی کم ارزش مانند پفک، چیپس و مانند آن مصرف نشود.  
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 ):وزن، چاق و احتمال اضافه وزنتغذیه کودك با اضافه در مورد توصیه هاي تغذیه اي ضروري به مادران (   
 تأکید شود.مادر  تغذیه در گروه هاي سنی مختلف موارد زیر به  مشاوره توجه: عالوه بر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصیه هاي کلی: 
 از دادن مواد غذایی چرب و شیرین به کودك خودداري شود.  

 یوه ها و سبزي هاي تازه و لبنیات کم چرب استفاده شود. از میان وعده غذایی سالم و با ارزش غذایی مانند انواع م 

 به زور به کودك غذا داده نشود.  

 ساعت در روز فعالیت هاي کم تحرك (تماشاي تلویزیون و یا استفاده از کامپیوتر و تبلت) داشته باشد. 2کودك باید کمتر  از  

 در در مورد اضافه وزن و چاقی کودك استفاده شود. براي ارائه سایر توصیه هاي تغذیه اي از راهنماي مشاوره با ما 

 تغذیه انحصاري با شیر مادر را ادامه دهید.   ماه 6زیر 
 شوند) شود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه میشیر مصنوعی با مقدار آب الزم تهیه  
 شوند) ها اضافه نشود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی یا شیر دام  تغذیه میها یا غلیظ کنندهکنندهشیر مصنوعی یا شیر دام، شکر، غالت یا سایر شیرین به 
 شوند)ی به مقدار کافی متناسب با سن به شیرخوار داده شود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه میشیرمصنوع 

 تغذیه با شیر مادر را ادامه دهید.   سال 2ماه تا  6
 شوند) شیر مصنوعی با مقدار آب الزم تهیه شود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه می 
 شوند)شیرمصنوعی به مقدار کافی متناسب با سن به شیرخوار داده شود.  (در کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه می 
 شوند) ها اضافه نشود. (در کودکانی که با شیر مصنوعی یا شیر دام  تغذیه میها یا غلیظ کنندهکنندهغالت یا سایر شیرینبه شیر مصنوعی یا شیر دام، شکر،  
 .کند استفاده شیرین کم و چرب کم یا چربی بدون  غذایی مواد از کودك 
 .کند دهاستفا کمتر امکان حد تا)  صنعتی میوه آب و شیرین چاي(  شیرین هاي نوشیدنی از کودك 
 . (   )باشد کودك سن با متناسب هايتوصیه  اساس بر  وعده هر سهم 
 . (   ) باشد کودك سن با متناسب هايتوصیه اساس بر هاوعده تعداد 
 . (   )باشد کودك سن با متناسب هايتوصیه اساس بر  هاوعده میان تعداد 

 . کند استفاده یرینش کم و چرب کم یا چربی بدون  غذایی مواد از کودك  سال 5-2
 . کند استفاده هفته در بار 2  حداکثر تا  تواند می شیرین هاينوشیدنی از کودك 
 .کند استفاده هفته در بار 2  تا  حداکثر تواند می) شیرینی کیک، چیپس، مثل( انرژي پر غذایی هايوعده میان از  کودك 
 .    دبخور غذا اصلی وعده 3 تا حداکثر تواند می روزانه کودك 
 .بخورد غذایی وعده میان دو  تواند می روزانه  کودك 

 ساعت برنامه هاي نشسته مثل بازي با رایانه، دیدن تلویزیون و یا بازي با موبایل و تبلت نداشته باشد.  2کودك در روز بیشتر از   فعالیت بدنی
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 مشاوره با مادر براي سالمت چشم کودکان: 
 یک برنامه غذایی سالم براي بینایی، شامل: -1

 وعده ماهی در هفته  2مصرف حداقل   
 هاي متنوع در روزوعده از انواع سبزي و میوه تازه و با رنگ 5حداقل   
  عدد در هفته 4-3تخم مرغ  
 مصرف بیشتر حبوبات  
 غالت سبوس دار (نان سنگگ و نان جو به اندازه نیمی از مصرف روزانه و یا به صورت آش و سوپ  
 وعده یا همراه صبحانه هاي روغنی مانند گردو و تخم آفتابگردان (کم یا بدون نمک) به عنوان میاندانه 
 آب میوه تازه و طبیعی  

  ها، بایستی تحت نظر پزشک و یا متخصص تغذیه صورت پذیرد.)تواند منجر به مشکالت سالمتی گردد. ( مصرف مکملهاي دارویی میها، در قالب مکملندریافت بیش از حد برخی از ویتامی -1
 جود دارد. هاي چشمی و مالش چشم و ایجاد و پیشرفت قوز قرنیه در افراد با زمینه وراثتی، در نوجوانی و جوانی ارتباط وبین  عدم درمان حساسیت -2
 نزدیک و دور و استراحت چشم. زندگی متعادل از نظر بینایی عبارت است از تعادل کار -3
 بینی و شدت آن با کار چشمی زیاد ارتباط دارد. در افرادي که استعداد ژنتیکی دارند، ابتال کودکان و نوجوانان به نزدیک  -4
 شود هاي چشمی و سوختگی میرفتارهاي پرخطر آتش بازي موجب آسیب -5

 مشاوره با مادر براي سالمت گوش کودکان: 
 یز کردن گوش کودك به هیچ عنوان از گوش پاك کن استفاده نکنید.منظور تمبه .1
 محیط زندگی کودك باید عاري از هرگونه سروصداي ناهنجار باشد. .2
 به کودك شیرخوار در حالت درازکش شیر ندهید و کودك را در حالت نیمه نشسته شیر دهید. .3
 ر حالت بیقراري، گریه هاي بی دلیل و دست کشیدن مکرر کودك بسمت گوش، حتما به پزشک مراجعه کنید.د .4
 براي گوش درد از درمان هاي خانگی مانند دود سیگار، ریختن هر گونه مایعات در گوش خودداري کنید. .5
 از درمان خودسرانه بخصوص با آنتی بیوتیک ها جداً خودداري نمایید. .6
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  سالمت دهان و دندان کودك  مشاوره با مادر در مورد
 اقدامات الزم جهت بیرون افتادن کامل دندان از دهان 

 دندان شیري:  -الف 
ی زیرین برسد، نبایستی تالشی در جهت گذاشتن دندان شیري در محل به دلیل آسیبی که ممکن است به دندان دائم -1

 حفره دندانی مربوطه نمود، ولی بایستی کودك ارجاع فوري به دندانپزشک شود. 

که کودك قبالً به طور کامل واکسینه نشده باشد و زخم آلوده باشد، بایستی یک نوبت واکسن کزاز به کودك در صورتی -2
 تزریق شود. 

 ن دائمی: دندا -ب 
 دندان بیرون افتاده را پیدا کرده و از سمت تاج آن را نگهدارید.  -1
دندان را زیر فشار مالیم آب خنک یا آب جوشیده سرد شده بگیرید. (دندان و بخصوص ریشه آن با پارچه یا دست پاك  -2

 نشود.) 
سریعاً دندان را به درستی  ند، بایستیهاي الزم را دیده باششکه نیروي ارائه دهنده خدمت و یا والدین آموزدر صورتی -3

(سطح بیرونی دندان به سمت خودشان و سطح داخلی دندان به سمت داخل دهان بیمار) در حفره دندانی مربوطه قرار 
 دهند. 

هاي خود آن را یک تکه گاز نم دار را روي دندان قرار داده و از بیمار خواسته شود که با فشار دست یا با فشار دندان -4
 داشته و سپس بیمار ارجاع فوري به دندانپزشک شود.  نگه

هاي الزم را ندیده باشند، یا مهارت الزم را نداشته باشند، پس از که نیروي ارائه دهنده خدمت و والدین آموزش: درصورتی1نکته
سرد شده قرار داده و  ابتدا دندان را در یک محیط مرطوب مثل سرم شستشو، شیر، بزاق یا آب جوشیده 1انجام اقدامات بند 

 بالفاصله در حداقل زمان ممکن، کودك ارجاع فوري به دندانپزشک شود. 
 ان نیز نزد دندانپزشک برده شود. : اگر ضربه باعث شکستگی تاج دندان شده است، در صورت امکان تکه جدا شده دند2نکته 

 توصیه هاي بهداشتی دهان و دندان جهت آموزش والدین 
ستفاده از قطره آهن ،براي جلوگیري از تغییر رنگ دندان ها ، قطره آهن را در عقب دهان کودك بچکانید و پس از در صورت ا  -

 دادن قطره ، به نوزادان شیرخوار شیر و به کودکان بزرگتر آب بدهید.
 دقیقه می باشد . 4حداقل زمان براي مسواك زدن  -
 وز ) : صبح ها ( بعد از صبحانه ) ، شب ها ( قبل از خواب )بار در ر 2زمان هاي مناسب براي مسواك زدن (  -
توان این سطوح را تمیز تنها با استفاده از نخ دندان می سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده مسواك تمیز نمی شوند و -

 سالگی از نخ دندان استفاده کرد . 6کرد . می توان پس از سن 
، استفاده از فلوراید ( به صورت دهانشویه ، ژل ، قرص و ...... ) و فیشور سیالنت از مهمترین عالوه بر مسواك و نخ دندان  -

 راههاي پیشگیري از پوسیدگی می باشند ، که بایستی با مشاوره دندانپزشک استفاده شود .
براي دندان هاي دائمی چون دندان هاي شیري راهنماي مناسب جهت رویش جوانه دندان هاي دائمی می باشند و فضاي الزم  -

 ها خودداري کنید .را حفظ می کند ، از کشیدن زود هنگام آن

 صحیح مسواك زدنهاي روش
 سال 1-2 سال 1زیر 

یک تکه گاز تمیز را دور انگشت سبابه  -
پیچیده و لثه باال و پایین را به آهستگی 
تمیز نمایید یا در صورت دسترسی به 
مسواك انگشتی ، آنرا روي انگشت اشاره 
قرار دهید و به آرامی و با حرکات مالیم 

 ، دهان کودك را تمیز کنید .
دو بار در روز بعد از اولین وآخرین  اینکار را -

 2فته وعده غذایی انجام دهید که روي هم ر
 دقیقه بیشتر طول نمی کشد .

 
ساله روش افقی  1-2براي مسواك کردن کودکان  -

 بهترین روش است .
در این روش ، مسواك بطور افقی بر روي سطح داخلی و  -

الشی خارجی و جونده دندان ها کذارده شده و با حرکت م
 به جلو و عقب حرکت داده می شود .

 سال به باال 6 سال 5-3
والد پشت سر کودك طوري قرار میگیرد   -

 که هر دو به یک جهت نگاه کنند .
کودك سر خود را به بازوي چپ والد تکیه   -

 دهد .
مسواك به روش افقی روي همه سطوح   -

 دندانی به حرکت در آید .
قرار گیرد ، چون  نباید والد جلوي کودك  -

 سر او بدون حمایت می ماند . 

درجه نسبت به محور طولی دندان در  45مسواك با زاویه   -
 محل اتصال لثه و دندان قرار داده شود .

ابتدا با حرکت لرزشی و سپس با حرکت مچ دست موهاي   -
مسواك روي سطح دندان به طرف سطح جونده چرخانده 

 شود .
بار براي هر دندان باید انجام  20تا  15این حرکت حدود   -

 شود .
براي سطح داخلی دندان هاي جلو ، مسواك را باید به   -

صورت عمودي بر روي سطح داخلی دندان هاي جلو قرار داد 
 و با حرکت باال و پایین این سطوح را تمیز کرد .

براي مسواك کردن سطوح جونده ، موهاي مسواك را باید   -
ده قرار داد و با فشار بر روي این سطح و با بر روي سطح جون

حرکت جلو و عقب مسواك سطح جونده را به خوبی تمیز 
 کرد .



 

 60

   
  

  عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کودك   مشاوره با مادر در مورد
 (دود دست دوم): دخانیات  

 عوارض مصرف دخانیات توسط مادر بر روي کودك شیرخوار:
 170-200شود. وزن نوزادان مادران سیگاري حدود سقط خود بخود، مرگ جنین، مرگ در دوران نوزادي و مرگ ناگهانی نوزاد میزایی، ز جمله مردهسیگار کشیدن در طول حاملگی موجب عوارض زیادي ا 

 گرم کمتر از نوزادان مادران غیرسیگاري است.
 دهد.  می و کاهش وزن قرار تنفسی عفونت و گوش عفونت سندرم مرگ ناگهانی نوزاد،  آسم، در معرض را مصرف مواد دخانی در اطراف شیرخوار، او 

 عوارض مواجهه کودکان با دود دست دوم دخانیات:
 موجب افزایش ابتال به بیماریهاي قلبی، ریوي و کاهش وزن در کودکان می گردد. مصرف مواد دخانی  ( سیگار، قلیان و...) در اطراف  کودکان 
 لودرد، سرفه و گرفتگی صدا در کودکانی که والدین سیگاري دارند بیش از کودکان داراي والدین غیرسیگاري است.میزان بروز سرماخوردگی، عفونت گوش میانی، گ 

  توصیه ها:
 کنند، خوداري کنید .از بردن کودکان خود در اماکن عمومی و مراکزي که مواد دخانی مصرف می  .خود داري شود هست کودك که جایی هر یا نقلیه ي وسیله منزل، از مصرف مواد دخانی در 
یه و فیلتراسیون قادر به کاهش سطح مواجهه دود دست دوم  هیچگونه سطح ایمنی براي مواجهه با دود محیطی دخانیات وجود ندارد. نه سیستم هاي تهویه و نه فیلتراسیون و نه حتی سیستم هاي توأم تهو 

 دخانیات درفضاهاي بسته به میزان مورد قبول نمی باشند.
 م در مو ،پوست و لباس خود هستند.بیشتر در معرض تماس فیزیکی با بزرگساالن هستند، در آغوش کشیدن و بوسیدن کودکان توسط بزرگساالن سیگاري که حامل ذرات مضر دود دست سوکودکان  
 سموم پخش شده در سطوح قرار می دهند.  کودکان با خصوصیت منحصر به فرد خود از جمله سینه خیز و چهار دست پا راه رفتن، بیشتر خود را در معرض  •
 تنفس سریع تر کودکان به همراه در دهان بردن وسایل اطراف و دست آلوده خود، تماس با مواد سمی محیط را تشدید می کند. •
 :توصیه هاي مختصر در مورد ترك دخانیات به والدین کودکی که از مصرف کنندگان دخانیات بوده و مایل به ترك آن هستند *

کنند تا دو برابر افزایش دهد. توصیه هاي رفتاري ترك ( تنفس عمیق، تاخیر، نوشیدن آب و انحراف فکر) و ( یاد آوري، هایی که اقدام به ترك میتواند موفقیت ترك را در سیگاريمشاوره و دارو درمانی می
ن ویژه مراقبی "کنترل دخانیات"هاي مشاوره ترك به پزشک ارجاع دهید.  براي اطالعات بیشتر به راهنماي آموزشی ده و براي دورهگفتن به دیگري، پاداش دادن و امتناع) به هنگام هوس دخانیات را آموزش دا

 سالمت مراجعه کنید. 

 بازي هاي کامپیوتري،  استفاده از تبلت :  تماشا ي تلویزیون،
 هاي تعاملی با کودك انجام دهد.  سن براي مشغولیت کودك بهتر است والد یا مراقب بازي و فعالیتتلویزیون تماشا نکنند. در این سال  2زیر  شود کودکان توصیه می 

به جنکه و بهتر است  بودهفاقد جنبه هاي خشونت آمیز  انتخاب شده توسط والدین بایدتلویزیون تماشا کنند.  برنامه هاي در روز ساعت  2تا  1توانند حداکثر سال می 2کودکان بزرگتر از  
 باشد. و ... نیز می CD  ،DVD) ساعت شامل تماشاي فیلم از طریق 1-2آموزشی داشته باشند.  این محدودیت زمانی (

 سالگی صبر کند.  7بهتر است کودك  تا  اینترنتتبلت و بازي هاي کامپیوتري،  استفاده از براي  

 الزم است والدین یا فرد بالغ دیگري با او همراهی کند.  ،وتر و اینترنت استیکند و یا مشغول کامپکودك تلویزیون یا فیلم تماشا می که سال در صورتی 7در سنین زیر  
 قرار ندهید. بهتر است این وسایل در محل بازي و فعالیت کودك نیز نباشد. و کامپیوتر را در  اطاق کودك   DVDیا  CDوسایلی مانند  تلویزیون، پخش کننده هاي  
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  عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کودك:    مشاوره با مادر در مورد  
 آلودگی هوا:  

آب گرم بهداشتی) در  ینده هاي منتشره ناشی از سوخت هاي جامدي مثل فضوالت دامی، چوب، زغال و ضایعات کشاورزي جهت تامین گرمایش، پخت غذا، پخت نان و تامینهاي هوا (مانند آالعوارض مواجهه با آالینده-1
 هاي بسته بر سالمت مادر و کودك: محیط

 تولد نوزاد کم وزن  
 به کودکان هاي تنفسی در خانواده و انتقال آن افزایش ابتال به عفونت 
 هاي تنفسی و آسم در کودکان افزایش ابتال به عفونت 
 هاي ریه، ناي، حنجره در مادر افزایش احتمال ابتال به سرطان 

 عوارض مواجه با آالینده هاي هوا در محیط هاي شهري بر سالمت مادران و کودکان: -2

 افزایش احتمال سقط جنین در مادر باردار  
  افزایش تولد نوزاد کم وزن 

 که آالینده مسؤل ) هستند. در صورتیO3) و ازن(NO2)، دي اکسید نیتروژن(SO2)، دي اکسید گوگرد(CO)، منوکسید کربن(PM10و  (PM2.5آالینده هاي هواي آزاد شامل ذرات معلق -3

هاي ، افرادي با سابقه مشکالت خاص قلبی، عروقی و تنفسی) دستورالعملسال، نوزادان 14آلودگی هوا هر یک از موارد زیر باشد، براي گروه هاي حساس (مادران باردار، کودکان زیر 
 احتیاطی شامل موارد زیر است:  

 ) باشند: کاهش فعالیت هاي طوالنی و سنگین در خارج از منزل براي افراد در گروه هاي حساسPM10و  (PM2.5آالینده مسئول ذرات معلق  

 ش فعالیت هاي شدید و حضور در نقاط پر تردد و ترافیک سنگین براي افراد و گروه هاي حساس با سابقه مشکالت قلبی و آنژین صدري) باشد: کاهCOآالینده مسئول منوکسید کربن( 

 ) باشد: کاهش فعالیت در فضاهاي آزاد براي افراد مبتال به مشکالت تنفسی نظیر آسمSO2آالینده مسئول دي اکسید گوگرد( 

هاي تنفسی ) باشد: کاهش مواجه و فعالیت هاي طوالنی و سنگین در فضاهاي آزاد براي گروه هاي حساس است که داراي مشکالت زمینه اي آسم و آلرژيNO2(آالینده مسئول دي اکسید نیتروژن 
 هستند. 

 باشد.بر سابقه مشکالت تنفسی نظیر آسم میمواجه و فعالیت هاي طوالنی و سنگین در فضاهاي آزاد براي گروه هاي حساس و با تاکید  ) باشد: کاهشO3آالینده مسئول ازن( 

 تماس با آفتاب: 
 دارید. زمان تماس با نور خورشید را محدود کنید.تا حد امکان شیرخوار را دور از آفتاب نگه 
 ساعت استفاده از آن تکرار شود.  5تا  2دقیقه قبل از خروج کودك از منزل استفاده کنید و هر  15تر، یا بیش  SPF15سال  ضد آفتاب با  2در کودکان باالي  

 ها استفاده شود.دي از بدن مانند صورت و پشت دستها در نواحی محدوضد آفتاب  
 استفاده کنید ،هاي کودك در معرض تماس با نور خورشید قرار نگیردها، بینی و لباز کالهی که گوش 
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 پیشگیري ازحوادث وسوانح درکودکان -مصاحبه و مشاوره با مادر

 عنوان ماه 4زیر  ماهگی 6تا  4
 اشیاي سنگین یا ظرف هاي حاوي مایعات داغ  را روي میز نگذارید   
 در  پریزهاي برق، محافظ پالستیکی  قراردهید 

ــت خود امتحان کنید تا مطمئن        پیش از حمام    ــت دسـ کردن کودکتان دماي آب را با پشـ
 شوید که آب ولرم باشد.

 درزمان بغل کردن کودکان مایعات داغ وچاي ننوشیدو سیگار نکشید. 
 .)  قرا ر ندهید.…کودك را در معرض مایعات  داغ ووسایل سوزاننده (از قبیل سماور، بخاري، اجاق، کرسی، منقل، تنور، اتو و 
 پیش از حمام کردن کودکتان دماي آب را با پشت دست خود امتحان کنید تا مطمئن شوید که آب ولرم باشد. 

 سوختگی

 در هیچ سن و سالی کودك را در روروك نگذارید 
 محافظ در ابتدا و انتهاي راه پله هاقراردهید 
       کودك خود  درجاهاي بلند،وبدون محافظ تنها رها نکنید 

 را وقتی محافظ گهواره یا تخت خواب بازیاپایین است تنها نگذارید.هرگز کودکتان  
 هرگز کودك خود را درجاهاي بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، نیمکت و صندلی ، تنها رها نکنید. 
 ساك حمل شیرخوار را از زیر بگیرید 

 سقوط

 سطل ها، تشت ها و حوضچه ها را خالی نگهدارید 
 ورودي آنهارابسته نگهدارید  در و طرف حفاظ دار کنیداز چهار را استخرها  
 کیسه هاي پالستیکی یا بادکنکها را نزدیک کودك قرار ندهید 
سیم هاي الکتریکی، نوارهاي پرده و کرکره را از نزدیک تحت خواب کودکان      سیم تلفن، 

 یا محل بازي اودورکنید  
 اشیاء کوچک یا نوك تیزرا دور از دسترس کودك قراردهید 

 

 هرگز کودك خود را در تشت آب یا وان ، تنها رها نکنید. همیشه با یک دست از آنها حفاظت کنید 
 دسترس کودکان قراردهید دوراز کوچک یا نوك تیزرا  اشیاي 
 ا به پهلو بخوابانید(به شکم نخوابانید)یکودك را به پشت  
 ه نکنیدشیرخواررا قنداق نکنید، شکم کودك رامحکم نبندید، ازبالش استفاد 
 ) نگه دارید.…منقل و  -والر-محیط زندگی کودکتان را عاري از دود (سماور 

 کمک هاي اولیه واحیاي قلبی عروقی شیرخواررابیاموزید 

غرق شدگی و 
 خفگی

 درب کابینت وکمد توسط کودك قابل باز کردن نباشد. 
سترس کو        سموم ) و داروها را دور از د شوینده، پاك کننده،  شیمیایی ( دکتان قرار مواد

 دهید. 
سترس کودکان         شوینده)رادر ظروف مخصوص ریخته ودورازد سمی (نفت یامواد مواد 

 قراردهید

 هرکز از داروهاي مخدر براي کودك استفاده نکنید   
شیرخوار    .نکشند  سیگار  هست  کودك که جایی هر یا نقلیه ي وسیله  منزل، در   ونتعف و گوش عفونت ،SIDS آسم،  رمعرض د را سیگار کشیدن 

سی  سماور  دهد.می قرار تنف ست دوم خطر بیماري قلبی و ریوي را   ) نگه دارید.…منقل و  -والر-محیط زندگی کودکتان را عاري از دود ( تماس با دود د
 شند.نکلیان و قدهد. براي سالمت خود و کودکتان سیگار نکشید و اصرار داشته باشید که سایرین هم در اطراف کودکتان سیگار در کودك افزایش می

 قبل از مصرف هر نوع دارو براي کودك از محتواي آن مطمئن شوید.  
 

 مسمومیت

 مبیل استفاده کنیدوازصندلی مخصوص کودك درات 
 صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل براي کودکان درهنگام رانندگی است 

 سایل ایمنی ازقبیل  بستن کمربند ایمنی وپوشش مناسب رارعایت کنیدبهتراست حمل ونقل کودك  با وسیله نقلیه ایمن  دربغل مراقبین باشد و وم 
 صندلی عقب اتومبیل ایمن ترین محل براي کودکان درهنگام رانندگی است 
 ازصندلی مخصوص کودك دراتومبیل استفاده کنید 

 حوادث ترافیکی

 نگذارید کودکان راباحیوانات خانگی تنها 
 اري کنیدازنگهداري حیوانات درمحل زندگی خودد  

مکان قرار دادن تلویزیون، کمد و وســایل ســنگین دیگر، به نحوي باشــد که کودك نتواند  
 ها را روي خود بیاندازدآن

 نگذارید کودکان راباحیوانات خانگی تنها 
 ازنگهداري حیوانات درمحل زندگی خودداري کنید  

 هرگز کودك را به هوا پرتاب نکنید و او را یطور شدید تکان ندهید.  

 ها را روي خود بیاندازدمکان قرار دادن تلویزیون، کمد و وسایل سنگین دیگر، به نحوي باشد که کودك نتواند آن 

 صدمات بدنی

 در همه حال مراقب کودك باشید.   

 از داد زدن، تنبیه کالمی و یا تنبیه بدنی اجتناب کنید    
  در همه حال مراقب کودك باشید.  

 و یا تنبیه بدنی اجتناب کنید    از داد زدن، تنبیه کالمی 
 کودك آزاري 
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 ( مواردي گفته شده  براي گروه سنی بعدي نیز رعایت شود)  پیشگیري ازحوادث وسوانح درکودکان -مصاحبه و مشاوره با مادر  

 عنوان ماهگی 11تا  7 سالگی1 سالگی 2

 ظروف خوراك پزي ومایعات داغ رادور از دسترس کودکان قراردهید 

 ریت و فندك را از دسترس کودك دور کنید. کب 
سترس کودکان    ظروف خوراك پزي ومایعات داغ رادور از د

 قراردهید

ــروع راه رفتن کودك اقدامات ایمنی در منزل را انجام        با شـ
سیم   شومینه، آبگرمکن،  هاي برق و ... دهید (در اطراف بخاري، 

 مانع قرار دهید) 

 را با پشت دست خود امتحان کنید پیش از حمام کردن کودکتان دماي آب 
 در  پریزهاي برق، محافظ پالستیکی  قراردهید 

 سوختگی

 در هیچ سن و سالی کودك را در روروك نگذارید  روي پنجره ها وپله ها حفاظ قراردهید 
و صندلی و مبلمان را  روي پنجره ها وپله ها حفاظ قراردهید 

 دور از پنجره قرار دهید. 

 و قفل قراردهیدروي پنجره هامحافظ  
 کودك خود  درجاهاي بلند،وبدون محافظ تنها رها نکنید 

 

 سقوط

ــتیکی یا بادکنک   اطراف استخرهاوحوضچه ها حفاظ قراردهید   ــه هاي پالس ها را دراختیار کودك قرار کیس
 ندهید.

 اطراف استخرهاوحوض ها حفاظ قراردهید 

وان یا اســتخر کوچک را بالفاصــله پس از اســتفاده خالی  
 ید کن

 وقتی کودك کنار آب است، مراقب او باشید  

 ا به پهلو بخوابانید یدر هنگام خواب کودك را به پشت  
 از چهار طرف حفاظ دار کنید ودرورودي آنهارابسته نگهدارید را استخرها  
 ازاسباب بازي هاي نرم یا اسباب بازي هاي حلقه دار استفاده نکنید  
 سترس کودك قراردهیداشیاء کوچک یا نوك تیزرا دور از د 
 محیط زندگی کودکتان را عاري از دود نگه دارید. 

غرق شدگی و خفگی

 مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید 
 

 توسط کودك قابل باز کردن نباشد. درب کابینت وکمد 
سترس کودکتان قرار       سموم کننده را دور از دید و د مواد م

 دهید
 

 اك وآلوده ، روي سطح زمین و در معرض دید کودك قرارندهید اشیاء  خطرن 
سموم ) و داروها را دور از دسترس کودکتان        شوینده، پاك کننده،  موادشیمیایی (

 قرار دهید.
 

 مسمومیت

 ازصندلی مخصوص کودك دراتوموبیل استفاده کنید 
 صندلی عقب اتومبیل ایمن ترین محل براي کودکان درهنگام رانندگی است 

 ازصندلی مخصوص کودك دراتومبیل استفاده کنید  
صــندلی عقب اتومبیل ایمن ترین محل براي کودکان درهنگام  

 رانندگی است

هنگام رانندگی به عقب در پارکینگ ، کودك در فاصله امنی  
 نگه داشته شود. 

 

 ازصندلی مخصوص کودك دراتوموبیل استفاده کنید 
 هنگام رانندگی است راي کودکان درصندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل ب   

 حوادث ترافیکی

 نگذارید کودکان راباحیوانات خانگی تنها 
 ازنگهداري حیوانات درمحل زندگی خودداري کنید  

ــد که کودك نتواند    ــنگین دیگر، به نحوي باش ــایل س مکان قرار دادن تلویزیون، کمد و وس
 ها را روي خود بیاندازدآن

 نگذارید تنها کودکان راباحیوانات خانگی 
 ازنگهداري حیوانات درمحل زندگی خودداري کنید  

مکان قرار دادن تلویزیون، کمد و وســـایل ســـنگین دیگر، به  
 ها را روي خود بیاندازد نحوي باشد که کودك نتواند آن

 نگذارید کودکان راباحیوانات خانگی تنها 
 ازنگهداري حیوانات درمحل زندگی خودداري کنید  

ــد که   مکان قرار دا ــنگین دیگر، به نحوي باش ــایل س دن تلویزیون، کمد و وس
 ها را روي خود بیاندازدکودك نتواند آن

 صدمات بدنی

 در همه حال مراقب کودك باشید.

ــول تربیت خانواده انجام داد، از داد     ــما و یا اصـ در مواقعی که کودك کاري بر خالف میل شـ
 د   زدن، تنبیه کالمی و یا تنبیه بدنی اجتناب کنی

سی را          سی محبت کند یا ک صرار نکنید که بر خالف میل خودش به ک هیچ وقت به کودك ا
    ببوسد یا به زور در آغوش گرفته شود

 در همه حال مراقب کودك باشید.

یا        ما و  ــ کاري بر خالف میل شـ که کودك  در مواقعی 
اصول تربیت خانواده انجام داد، از داد زدن، تنبیه کالمی 

 بدنی اجتناب کنید   و یا تنبیه 

 در همه حال مراقب کودك باشید.

صول تربیت خانواده انجام داد، از    شما و یا ا در مواقعی که کودك کاري بر خالف میل 
    داد زدن، تنبیه کالمی و یا تنبیه بدنی اجتناب کنید

 کودك آزاري 
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 دي گفته شده  براي گروه سنی بعدي نیز رعایت شود)( موارپیشگیري ازحوادث وسوانح درکودکان -مصاحبه و مشاوره با مادر
 عنوان سالگی 3 سالگی 4 سالگی 5

ــترس        ظروف خوراك پزي ومایعات داغ رادور از دسترس کودکان قراردهید  عات داغ رادور از دسـ مای ظروف خوراك پزي و
 کودکان قراردهید

ــترس کودکــان     ظروف خوراك پزي ومــایعــات داغ رادور از دسـ
 قراردهید

 تگیسوخ

به            قوانین ایمنی دوچرخه سواري را آموزش دهید   خه رانی  یا دوچر خه  مان ســــه چر کاله ایمنی درز
 سرکودك بگذارید

 مطمئن شویدمحل بازي کودك ایمن است 

 .باال وپایین رفتن از پله رابه کودك بیاموزید 

 براي پنجره ها حفاظ قرار دهید   
 سقوط

غرق شدگی  اطراف استخرهاوحوضچه ها حفاظ قراردهید    شناوقوانین ایمنی آب را به کودك آموزش دهید  دهید شناوقوانین ایمنی آب را به کودك آموزش  
 و خفگی

 مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید 
 

ــترس کودکتان   ــموم کننده را دور از دید و دسـ مواد مسـ
 قرار دهید

 

 س کودکتان قرار دهیدمواد مسموم کننده را دور از دید و دستر 
 

 مسمومیت

ــه اطمینان     ازمراقبت ازکودك دریک محیط ایمن در پیش و پس از مدرسـ
 یابید

 چگونگی ارتباط با غریبه ها راآموزش دهید 
 شماره تلفن فوریت ها رابه کودك آموزش دهید    

 از محل کودك خود درهمه زمان مطلع باشید  چگونگی ارتباط با غریبه ها راآموزش دهید 
 به کودك بیاموزید با افراد غریبه صحبت نکند 

 صدمات بدنی

 بر ایمنی محیط هاي بازي تاکید کنید.    
ــندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل براي کودکان درهنگام رانندگی           صـ

 است

 مهارت هاي ایمن گذر از پیاده رو را به کودك بیاموزید  
یمنی  قوانین ایمنی  رفت  وآمد به مدرسه و  مهارت هاي ا  

 پیاده رو را به کودك بیاموزید

 ازصندلی مخصوص کودك دراتوموبیل استفاده کنید 
گام              کان درهن حل براي کود یل ایمن ترین م قب اتوموب ندلی ع ــ صـ

 رانندگی است

حوادث 
 ترافیکی

 در همه حال مراقب کودك باشید.

در مواقعی که کودك کاري بر خالف میل شــما و یا اصــول تربیت خانواده انجام 
 داد، از داد زدن، تنبیه کالمی و یا تنبیه بدنی اجتناب کنید   

هیچ وقت به کودك اصرار نکنید که بر خالف میل خودش به کسی محبت کند یا کسی         
 را ببوسد یا به زور در آغوش گرفته شود  

 رابطه کالمی خوبی با کودك برقرار کنید  

شامل پستان    خصوصی بودن اندام    و اندام تناسلی   ها، باسن  هاي جنسی 
   را به کودك آموزش دهید

 هاي خصوصی او دست بزند  کودك بداند که هیچ کس نباید به اندام 

 را به کودك آموزش دهند. "نه، برو، بگو "والدین فرمول 

 در همه حال مراقب کودك باشید.

ــول        ــما و یا اصـ در مواقعی که کودك کاري بر خالف میل شـ
د زدن، تنبیه کالمی و یا تنبیه بدنی تربیت خانواده انجام داد، از دا

 اجتناب کنید   

سی         صرار نکنید که بر خالف میل خودش به ک هیچ وقت به کودك ا
 محبت کند یا کسی را ببوسد یا به زور در آغوش گرفته شود  

 رابطه کالمی خوبی با کودك برقرار کنید  

شامل پستان    خصوصی بودن اندام    ها، باسن   هاي جنسی 
 اسلی را به کودك آموزش دهیدو اندام تن

هاي خصــوصــی او  کودك بداند که هیچ کس نباید به اندام 
 دست بزند  

 را به کودك آموزش دهند. "نه، برو، بگو "والدین فرمول 

 در همه حال مراقب کودك باشید.

در مواقعی که کودك کاري بر خالف میل شــما و یا اصــول تربیت خانواده 
 ه کالمی و یا تنبیه بدنی اجتناب کنید   انجام داد، از داد زدن، تنبی

هیچ وقت به کودك اصرار نکنید که بر خالف میل خودش به کسی محبت کند یا       
 کسی را ببوسد یا به زور در آغوش گرفته شود   

 رابطه کالمی خوبی با کودك برقرار کنید 

صی بودن اندام     صو ستان     خ شامل پ سی  سن و اندام    هاي جن ها، با
 کودك آموزش دهید  تناسلی را به 

 هاي خصوصی او دست بزند  کودك بداند که هیچ کس نباید به اندام 

 را به کودك آموزش دهند.   "نه، برو، بگو "والدین فرمول 

 کودك آزاري
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  براي ارتقاي تکامل کودکان رابطه متقابل کودك ووالدین -مصاحبه و مشاوره با مادر
 ماهگی24-18 ماهگی 18-15 ماهگی15 -12 ماهگی 12-5/9 ماهگی 9-7 ماهگی 6-5/4 ماهگی 4-3 ماهگی 2تا 

 برقراري ارتباط عاطفی 1
تماس چشم به چشم وپوست باپوست         

 داشته باشید

بالب        هاي او  مام صـــدا خند ویابغل     به ت
 کردن و یا حرکت سروبدن خود پاسخ دهید

درهنگام گریه اورابغل کنیدوبه حرکات         
 وصداي او پاسخ مناسب بدهید

 پاسخ هاي اغراق آمیز
حــاالت وحرکــات دربرخورد بــاکودك  

به            که  مد  به راحتی بفه که  باشــــد  طوري 
 اوتوجه می کنید

ــورت اغراق       کـارهـاي کودك رابـه صـ
 آمیزتقلیدکنید

 رکات جدیدتشویق ح
نوعی(زیروبم              ت م کنش هــاي  وا

کت        به حر بت  ــ ــدا) نسـ کردن صــ
 ورفتاراونشان دهید

مهمان هارابه اومعرفی کنید تابه          
 افرادغریبه عادت کند

 محبت جسمانی زیاد
لمس            کودك را تی  درهرفرصـــ

 واونیز شمارالمس کند

ــپس        ــداهاي اوراتقلیدکنیدسـ صـ
صـــداي جدید درآورید وصـــبرکنید 

 تاپاسخ دهد

ــان داد هاي      نشـ خورد بر ن 
 اجتماعی

ــالم           نه سـ گا جدا بااو به منزل  درورود 
خروج                 نگــام  ه نیــد و ک پرســــی  ل حوا وا

 اوراببوسیدوبرایش دست تکان دهید

ها          ید وکمی تن نا کن ــ باافراددیگرآشـ اورا
 بگذارید

 شرکت درفعالیت ها
ــرکت              ها شـ یت  عال کان درف حدام تا اورا

 دهیدودرنزدیکترین مکان به جمع، بنشانید

 دیگران عادت دهیداورابه ماندن با 

 آموزش تشکرکردن را آغازکنید 

 تحسین به اظهارمحبت
توجــه اورانســــبــت بــه          حبــت و م

 دیگران(مثل خواهروبرادر)تحسین کنید

ــهایش          ــی ازلباسـ اجازه دهید بعضـ
 (جوراب، کاله) راخودش بپوشد

کــارهــاي کوچــک روزانــه رابــه او   
 واگذارکنید

ــاده     ــفــ ــزاززوراســـــــتــ ــرگــ هــ
 اشیدنکنیدورفتارخصمانه نداشته ب

 ایجادوسایل ارتباط ومشارکت
بازیهاي گروهی بکنیدووســایل بازي رابین    

 همه تقسیم کنید
ــارکـــت وکـــارهـــاي    هـــرگـــونـــه مشـــ

ــتنی اش)او         ــخاوتمندانه(دادن مقداري ازبسـ سـ
 راتحسین کنید

تصــمیم هاي اورابه ســادگی وبدون نگرانی   
ــت کمک کرد کمکش  بپذیرید و هروقت درخواسـ

 کنید
بامنحرف کردن       ید  ــعی کن به  سـ حواس او

 طرق مختلف،ازمنفی کاري اوجلوگیري کنید.     

 تحریک حواس 2
نگ ازهردو         باآه باصــــداي  باآرامش و

 طرف صورت با کودك صحبت کنید

 الالیی بخوانید، زیاد بخندید 

ــن           هاي روشـ نگ  با ر یاءمختلف  ــ اشـ
له نزدیک(      ــ فاصـ ــان رادر  ) Cm 20ودرخشـ

 صورتش به او نشان دهید.

 تحریک کنجکاوي
ــیــاي مت  ــن وایمن    اشـ ــب بــاسـ نــاســ

 دراختیاراوقراردهید

ساده مانند تکانهاي      ازبازیهاي جسمانی 
مالیم،خم کردن زانو ،کشیدن دست وغلغلک   

 کف پاها استفاده کنید.

 خودآگاهی تحریک حس
 مکرراورابه اسم صداکنید 

به         نه  تان رادرآی ــویر کودک تصـ
 اونشان دهید

 

 تحریک حس استقالل
ــت می توان   باغذاهایی که باانگش

قل        ــت غذاخوردن مسـ به  خورد اورا
 تشویق کنید

باصـــدا            هاي  بازي  باب  ــ بااسـ
یاوســـایل بی خطرآشـــپزخانه بازي 

 کند

ــه      ــدب ــی ــن ــازي ک ــااوآب ب ــادب زی
 اوظروفی بدهید تاآنهاراپروخالی کند

 تحریک قوه تمرکزوتقلید
ــمتهاي    ــیاءوقسـ ــت کودك به اشـ بادسـ

نهــارانــام               نیــد،آ ک مختلف بــدن اشــــاره 
 ببریدوتکرارکنید

کودکانه باتصـــاویرخوش رنگ  کتابهاي 
ــاده وکوتاه   ــه سـ وبزرگ انتخاب ویک قصـ

 درموردآن بگویید.

 تحریک قوه تخیل
 داستانهاي کوتاه براي او بخوانید 

کارهاي خودراهمراه بانشان دادن، به او  
 شرح دهید

 تحریک قوه حافظه
یادگیري اورا ازطریق تکرارتشـــویق   
 کنید

ید برخی         جام می ده کاري ان وقتی 
 کلیدي رابارها براي او تکرار کنید عبارت

 تحریک قوه ادراك وهوش
ــان می   هنگامی که چیزي رابه کودکتان نشـ

دهید خواص آن را(سفتی،نرمی،رنگ،صدا)شرح    
 دهید

یده تربرایش         هاي طوالنی تروپیچ تان ــ داسـ
 بخوانید

که براي قراردادن          عدي  یا، ســــه ب ــ ازاشـ
شکلهاي مختلف درشکافهاي مخصوص طراحی 

ــودتهی ــت  می شـ ه کنیدوکمک کنیددرمحل درسـ
 خودقراردهد.  

 

 بازتاب چنگ زدن 3
 اجازه دهید انگشتان شما رابگیرد 
ــردن    ــه شـــــل ک ــق ب ــراي تشـــــوی ب

 انگشتانش،یکی یکی آنهارابازکنید
ها             بازي ودماوجنس آن یاء  ــ با اشـ ید  جازه ده ا

 رالمس کند

 اشیاي متناسب
ــتــان کــودك     یــک جــغــجــغــه دردســ

 بگذاریدوچندبار آنرا تکان دهید
ــان دهید           به اونشـ یاء متفاوتی را  ــ اشـ

 تادستش رابه طرف آن درازکند

 تمرین دادن وگرفتن
باگذاردن چیزي دردسـت اووبعد    

تانش وپس گرفتن      ــ بازکردن انگشـ
 آن،بااوبازي کنید

ــیا،         ــان دهیدچگونه اشـ به اونشـ
 راازیک دست به دست دیگرش بدهد

 به صدادرآوردن اشیاء
له              ــی یا وسـ مه  قابل به، تا ــق، قاشـ

باآن صـــداي      دیگر ند  که بتوا ي 
مـخـتـلـفـی راتـولـیــد کـنــد، در         

 اختیاراوبگذارید

 تمرین رهاکردن اشیاء
به طرف        یک توپ را ید  ــویق کن اوراتشـ

 شمابغلطاند

مقــدارزیــادي چیزهــاي کوچــک(قوطی،  
خارج          خل و تادا ید کاســــه)براي اوفراهم کن

 کردن اشیاءراتمرین کند

 تمرین روي هم چیدن اشیاء

 شیاءتمرین دهیداورابراي رویهم چیدن ا 

یک مدادوکاغذ براي خط خطی کردن در    
 ا  اختیار وي بگذارید

به اوبدهیدوبه             ــخیم  بااوراق ضـ کتاب 
 اونشان دهیدچگونه آنهاراورق بزند

شق می    گاهی غذاهاي نیمه مایع که به قا
 چسبد را بگذاریدتا به تنهایی بخورد.

 تمرین حرکات چرخشی
ــتگیره،    ــایل مختلفی همچون دس وس
ره گیر زیپ،دکمه فشــاري دراختیار شــما

چرخــانــدن،          حرکــات  بگــذاریــدکــه  او 
ندن را         ماره گرفتن و لغزا ــ ندن،شـ چا پی

 انجام دهد

 تمرین لباس پوشیدن
اجازه دهیدکودکتان لباســهایش راتاآنجا که  

 ممکن است خودش بپوشد ودرآورد

ــازي کــه       ــاب ب ــاده ازاســــب ــف ــا اســــت ب
قطعاتش(ســاختمان ســازي)باهم جفت می شــود 

 تمرین او فراهم آوریدبراي 

 تقویت عضالت پشت وگردن 4
گه دارید      3تا   2روزي   بار اوراطوري ن

که صـورتش رو به پایین باشـد(دروضـعیت     
 دمر)
درحالی که به پشت خوابیده است ،شی      

به              تا ید کت ده یدش حر یدان د رنگی رادرم
 حرکت کردن سر خود تشویق شود

 تقویت عضالت تنه وپشت
بانید وبا       ــت بخوا ــت  به پشـ گرفتن دسـ

 هااوراآرام به حالت نشسته  بلندکنید
طوري دریک طرف کودك قرارگیریدکه     

اومجبورباشـــد براي یافتن شـــما،تنه خودرا 
 بچرخاند

 تمرین تحمل وزن بدن
کان       به آرامی ومکرر ت کودك را

 دهید تا سرش راکامالًاستوارنگه دارد

طرف             ب یش را تهــا تی دســــ ق و
 شمادرازمی کند بلندش کنید

 براي حرکت کردنآمادگی 
ــرازکــــودك    ــمــــی دورتــ کــ

به طرف       تان خود را ــ یدودسـ ــن بنشـ
ــان    ــدازدن نامش ونش اوبازکنیدباص
ــه اش     ــالق ــوردع ــاء م دادن اشـــــی

 اوراتشویق به حرکت کنید

ستهاي اوبه اثاثیه     باقالب کردن د
ــویق   ــتادن تش ثابت منزل اورابه ایس

 کنید

 آمادگی براي راه رفتن
درحالت چهاردست و پا تشویق کنید که    
 سافتهاي کوتاهی راطی کندم

تا             ید بده تان  به کودک تان خودرا ــ انگشـ
 بتواندخودراباالبکشد

یک دســـت اوراگرفته         که فقط  درحالی 
 ایدباشمابه تمرین قدم زدن بپردازد

 آمادگی براي باالرفتن ازپله 

 سرپاایستادن رابه او تمرین بدهید 

صــندلی محکمی براي نشــســتن وپایین    
 وفراهم آوریدآمدن ازآن به تنهایی براي ا

 تقویت عضالت باسن و زانو
تن              ف عقــب ر عقــب  نیــد ک اوراوادار

 راتمرین کند

 نشان دهید چگونه چمباتمه بزند 

گدزدن          به ل بازي آرام ،اورا  باتوپ 
 تمرین کند   

 

 تمرین تحمل وزن بدن
له                باال رفتن پ ثل  هاي م کار ید  جازه ده ا

راهمراه شــماانجام  …ها،شــســتن صــورت و
 دهد

اشـــیدبه راحتی دورکنجها انتظارنداشـــته ب  
 بدود یاتوقف کند
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 ها یی برايتوصیه
 مراقبت از تکامل کودك

 نوزاد
 یک هفتگیتولد تا 

 سال و بزرگتر 2 سال 2ماه تا  12 ماه 12ماه تا  9 ماه 9ماه تا  6 ماه 6هفته تا  1

کودك شما از زمان تولد در حال یادگرفتن 
 است

 
خود فراهم کنید هایی را براي نوزاد فرصت بازي

تا کودك شما ببیند، بشنود و دست و پاي خود را 
 آزادانه حرکت دهد. 

 

 
 برقرار کنید ارتباط

به چشمان کودك خود نگاه کنید و با او صحبت 
کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. 

حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بیند و 
 صدایتان را می شنود

 
یی را براي کودك فرصت ها بازي

خود فراهم کنید تا کودك شما ببیند، 
بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند 
و شما را لمس کند. اشیا رنگی را به 
آرامی جلوي او حرکت دهید تا آنرا 

ببیند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ 
که با یک نخ آویزان شده است، 

 جغجغه) 

 
 

 برقرار کنید ارتباط
د بزنید و بخندید. به کودك خود لبخن

با کودك خود صحبت کنید. با تقلید 
صدا یا ژست کودکتان با او مکالمه 

 کنید. 

 

 
 خطري را بهوسایل خانگی تمیز و بی بازي
دستکاري کند، به هم بدهید تا خود  کودك

بزند و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه 
 و قاشق فلزي) 

 

 
 

 برقرار کنید ارتباط
نام عالئق کودك خود پاسخ دهید.  وبه صدا 

 کودك را صدا کنید و پاسخ او را ببینید. 

 

 
 
 
 

مورد عالقه کودك را زیر  بازياسباب بازي
پارچه یا جعبه پنهان کنید. ببینید آیا کودك 
می تواند آن را پیدا کند. با کودك خود دالی 

 موشه بازي کنید. 
 
 
 
 

 
 برقرار کنید ارتباط

اد را به کودك بگویید. به او یاد نام اشیا و افر
بدهید که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل 

 باي باي بگوید. 

عروسکی با  نمونه اسباب بازي:
 صورت 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

روي هم  تابدهید  چیزهایی به کودك بازي
 ظرف بیاندازد و در بیاورد.بچیند و داخل 

اشیایی که  نمونه اسباب بازي: 
، ظرف و گیره گذارندمیداخل هم یا روي هم 

 هاي لباس. 
 

 
 
 
 
 

برقرار کنید ارتباط  
کودك بپرسید. به تالش هاي از  سواالت ساده

کودك خود در صحبت کردن جواب بدهید. 
اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهید و 

 درباره آن ها با او صحبت کنید. 

 
کمک کنید تا اشیا را  خود  به کودكبازي 
نام ببرد و مقایسه کند.. براي او اسباب بشمارد، 

بازي ههاي ساده بسازید. مثالً اشیایی با رنگ ها و 
شکل هاي متفاوت براي دسته بندي، بر چسب یا 

 تخته وایت برد و پازل. 
 

 
 برقرار کنید ارتباط

او را تشویق کنید تا صحبت کند و به سواالت او 
ي یاد پاسخ دهید. به کودکتان داستان، آواز و باز

بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها با او صحبت 
 کنید. 

 کتاب مصور  نمونه اسباب بازي:

 تالش کودکتان را در یادگیري مهارت هاي جدید تحسین کنید. • ها پاسخ دهیدو به آن مطلع شوید  خود از عالئق کودك• نشان دهیدبه او را  عشقتانمحبت کنید و  خود به کودك•
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 پیگیري
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

         
    

 
  
 
 

 مجدد  ASQنیازمند انجام  مشکالت تکاملی 
 هفته :  2بعد از 

  :   ارزیابی کنید با استفاده از پرسشنامه استاندارد وضعیت تکاملی زنظرا کودك را       
  هفته مجدداً پرسشنامه همان گروه سنی تکمیل شود. 2انحراف معیار باشد بعد از  -2انحراف معیار و  -1اگر امتیاز کسب شده بین  
 هاي بعدي مراجعه نمایدتشویق کنید که براي مراقبت را مادرانحراف معیار باشد   -1براي بار دوم امتیاز کسب شده باالي  

 انحراف معیار باشد کودك را براي ارزیابی بیشتر ارجاع دهید.   -2انحراف معیار  باشد و یا زیر  -2و   -1براي بار دوم امتیاز کسب شده بین   
 

 : برفک  
 روز  10بعداز 

  :    همچنین ازنظروضعیت تغذیه اي اورا ارزیابی کنید دهان کودك رابراي برفک نگاه کنیدو
 اگر برفک بدتر شده یا اگر کودك در پستان گرفتن یا مکیدن سینه مشکل دارد: 
  6آغشته کندوروي لکه هاي سفید(برفک)داخل دهان شیرخواربمالدواین عمل راهرسی سی محلول ویوله دوژانسین   1پنبه تمیزرابه سریک چوب کبریت پیچیده (ویایک گوش پاك کن را)با   

 روز به متخصص ارجاع دهید. 10ساعت یکبارتکرارکند.درصورت عدم بهبودي بعداز
 داروبه نوك وهاله پستان مادرهم مالیده شود 
 درمان را ادامه بدهید.روزدیگر 5اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده وشیرخوار مشکل تغذیه ندارد براي مدت  
 اگر برفک بهبودیافت، دیگردرمانی الزم نیست. 

 .روزدرمان را ادامه بدهید 5اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و مشکل تغذیه ندارد براي مدت 
 

 دهان ودندانمشکالت 
 ساعت در صورت مشکل دندانی شدید براي اطمینان از مراجعه به دندانپزشک  24بعد از 
 ماه پیگیري رفع مشکل دندانی شدید 3ز / بعد ا

  ماه پیگیري رفع مشکل دندانی متوسط  6/ بعد از  
  :   ارزیابی کنید دهان ودندانوضعیت  ازنظر کودك را       

 کودك ووالدین طریقه مسواك زدن صحیح راآموخته اند، والدین رابه ادامه توصیه ها تشویق کنید.اگر 
 تر به مرکزبهداشتی درمانی ارجاع شود.ك زدن صحیح رابه خوبی یادنگرفته اند، جهت آموزش کاملوالدین طریقه مسوا کودك واگر 
 

 پیگیري

 مشکل وزن ی و احتمال کم وزن 
   روز30/  کودك باالي یکسال بعداز روز15یکسال  بعدازماه تا 2/   کودك  روز10ماه  بعداز2کودك زیر    

 کودك را ازنظر وضعیت وزن ارزیابی کنید :    
ضافه کرده   10گرم در 200ماه  بیش از 2شیرخوار زیر  (بندي طبیعی قرار گیرد در طبقهاگر کودك   روز وزن ا

 مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید اشد )،ب
روز وزن اضافه کرده  10گرم در 200ماه  کمتر از 2شیرخوار زیر (بندي طبیعی قرار نگیرد در طبقهاگر کودك  

وزن  )SDوضعیت  تغذیه اي او را بررسی کنیداگر مشکل تغذیه اي وجود نداردبراساس مقدارانحراف معیار( باشد )، 
 ، ارزیابی ودرمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید   یا درصد آن به قد

 ايمشکالت تغذیه 
 روز :  5بعد از 

  :    غذیه اي ارزیابی کنیدوضعیت ت کودك راازنظر       
 در مورد هر مشکل تغذیه اي  که دراولین مراقبت پی برده اید، سئوال کنید 
 در مورد هر مشکل تغذیه که جدیداً یا قبالً بروز کرده، مشاوره کنید. 
اگردرمشــاوره با مادر،تغییرتغذیه اي قابل مالحظه اي را مشــاهده کرده اید، ازاو بخواهید که   

 ش مجدداً مراجعه نمایدبهمراه کودک
 

 کوتاه قدي و احتمال مشکل قد 
  ماه بعد 3سال  1ماه بعد/  بزرگتر از   2ماه  12تا   6ماه بعد/  1ماه  6کودك کوچکتر از 

 کودك را ازنظر وضعیت قد ارزیابی کنید :    
 .ه توصیه ها تشویق کنیدقدي طبیعی دارد، مادر را به ادام اگر کودك رشد 
  یا درصــد آن ، ارزیابی و وزن به قد)SDاگر کودك رشــدقدي طبیعی نداردبراســاس مقدارانحراف معیار(  

 درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید

 بزرگ/ دور سر کوچکدورسر /  احتمال مشکل دور سر 
 بعدماه 1ماه 6/  کودك باالي  بعد هفته 2ماه 6کودك زیر    

 کودك را ازنظر وضعیت دورسر ارزیابی کنید :    
 اگر کودك دورسر طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید 
 کودك را براي بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.  اگر کودك دورسر طبیعی ندارد 

 مشکالت تغذیه با شیرمادر پیگیري
 ماه) را پیگیري کنید2روز (کمتر از1ماه) و 2روز (کودك باالي 5احتمال مشکل تغذیه اي:  بعداز

 روز :  5بعد از 
  ارزیابی کنید:   تغذیه با شیرمادر  وضعیت  ازنظر کودك را       

ر  و اگ ولین مراقبت پی برده اید، ســئوال کنیدکه دراتغذیه باشــیرمادر در مورد هر مشــکل  
 ماه است شیردهی را مشاهده کنید. 6زیر

 که جدیداً یا قبالً بروز کرده، مشاوره کنید.با شیرمادر در مورد هر مشکل تغذیه  
شاوره با مادر،  در اگر  شاهده کرده اید، از  م او بخواهید   تغییرتغذیه اي قابل مالحظه اي را م

 مجدداً مراجعه نمایدکه بهمراه کودکش 
 در صورت لزوم ارجاع به پزشک / مشاور شیرمادر  

 الزم به دکر است :
ارزیابی وضعیت سالمت و شیردهی مادر در اولین مراجعه انجام شود و چنانچه در طبقه بندي 

قرار گیرد نیاز به ارزیابی مجدد مادر در مراجعات بعدي  "سالمت و شیردهی مادر مشکل ندارد"
 طبقه بندي شده "مشکل تغذیه اي ندارد"رط آنکه در بخش ارزیابی تغذیه شیرخوار نیست بش

 باشد. 
احتمال مشکل "در هر بار مراجعه که طبقه بندي ارزیابی وضعیت تغذیه کودك در طبقه بندي -

 قرار گیرد الزم است ارزیابی وضعیت سالمت و شیردهی مادر نیز تکمیل گردد.   "تغذیه اي دارد
 

 چاقی و اضافه وزن و احتمال خطر اضافه وزن   

 ماه بعد کودك را پیگیري کنید  3   
 ارزیابی کنید :تغذیه کودك را ازنظر         

 بار پی گیري کودك را ارجاع دهید.  2در صورت عدم اصالح وضعیت کودك بعد از  
 

 اطمینان حاصل کنید. ساعت بعد پیگیري کنید تا از ارجاع کودك 24تمامی کودکانی که در طبقه بندي قرمز رنگ قرار می گیرند را اصل کلی: 
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 پیگیري
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 

 کم کاري تیروئید دارد: 
 یکبار ماه  1ماهگی هر  6تا  
 ماه یکبار  2سال هر  1ماه تا  6 
 ماه یکبار  3سالگی هر  3-1 
 سال بسته به تشخیص پزشک فوکال پوینت هیپوتیروئیدي پیگیري شود 3بعد از  

PKU  :مثبت بیمارستانی 
 ماه یکبار  1سال هر  3کمتر از  
 ماه یکبار  3سال هر  3بیشتر از  



















 

 77

 منابع: 
 

1. Nelson Textbook of Pediatrics 2Volume Set 20th Edition 2015 
2. Massachusetts Health Quality Partners - MHQP 2014 
3. IMCI (INTEGRATED MANAGEMENT OF CHILDHOOD ILLNESS)   DISTANCE LEARNING COURSE -  Module 9 
4. Well Child Health Care -  Standards in Turkey 
5. A Guide for Monitoring and Evaluating- Child Health Programs 
6.  Recommendations for Preventive Pediatric Health Care  
7. A PARENT'S GUIDE TO CHILD CARE 
8. Key national indicators of children’s health, development and wellbeing Indicator framework for A picture of Australia’s children 2009 
9. Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Examination of the newborn baby  
10. A Guide for Monitoring and Evaluating Child Health Programs 
11. Preventive Services for Children and Adolescents Nineteenth Edition/September 2013 
12. Developmental delay  An information guide for parents – The Royal children's Hospital Melbourne 
13. activity learning ASQ Ages & Stages Learning Activities by Elizabeth Twombly, M.S. And Ginger Fink, M.A. 
14. ASQ3.User`s Guide. Bookmarked 
15. FENICHEL’S CLINICAL PEDIATRIC NEUROLOGY – 2013 
16. Bayley Scales of Infant and Toddler Development.3rd Ed.Administration Manual 
17. Bayley – Scales of infant and Toddler Development Third edition Nancy Bayley  
18. Fun first foods- NHS 2014 
19. Bright Futures Previsit Questionnaire 
20.  Essential Nutrition  Actions: improving  maternal, newborn,  infant and young child  health and nutrition 
21. PEDIATRIC NUTRITION 
22. Early Childhood_Obesity_Prevention_Policies_FrontMatter – the national academies press washington, DC 
23. Comparison of the WHO Child Growth - Standards and the CDC 2000 Growth Charts1 
24. Measuring_Progress_in_Obesity_Prevention_Workshop_Report_FrontMatter- – the national academies press washington, DC 
25. Practical_Manual_of_Clinical_Obesity_8th_Edition_Intro  
26. Comparison of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards and the National Center for Health Statistics/WHO 

international growth reference: implications for child health programes 
27. Fun first foods- NHS 2014 
28. Bright Futures Previsit Questionnaire 
29.  Essential Nutrition  Actions: improving  maternal, newborn,  infant and young child  health and nutrition 
30. PEDIATRIC NUTRITION 
31. Early Childhood_Obesity_Prevention_Policies_FrontMatter – the national academies press washington, DC 
32. Comparison of the WHO Child Growth - Standards and the CDC 2000 Growth Charts1 



 

 78

33. Measuring_Progress_in_Obesity_Prevention_Workshop_Report_FrontMatter- – the national academies press washington, DC 
34. Practical_Manual_of_Clinical_Obesity_8th_Edition_Intro  
35. Comparison of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards and the National Center for Health Statistics/WHO 

international growth reference: implications for child health programes 
 

 اداره سالمت کودکان  راهنماي جامع مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم، گروه مولفین الهام طالچیان و دیگران به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، .1

  1385دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سالمت کودکان،   -راهنماي مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبوکلت و  .2

 1389مشاوره در مورد تغذیه شیرخوار و کودك خردسال،وزارت بهداشت،  .3

 1392کودك، وزارت بهداشت هاي دوستدار حمایت و ترویج تغذیه باشیرمادر در بیمارستان .4

 دستورالعمل کشوري هیپوتیروئیدي  .5

 دستورالعمل کشوري فنیل کتونوري  .6

 دستورالعمل کشوري سالمت بینایی  .7

 دستورالعمل کشوري سالمت شنوایی .8

 دستورالعمل کشوري سالمت روان  .9

 دستورالعمل کشوري کودك آزاري  .10

 دستورالعمل کشوري فرزندآوري  .11

 ان با سوء تغذیه راهنماي ملی مدیریت کودک .12

 دستورالعمل کشوري مکمل یاري کودکان  .13

  1394برنامه و راهنماي ایمن سازي مصوب کمیته کشوري ایمن سازي  .١٤

 
 
 


