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 تان طفلکھ  در صورتی تکمیلی غذایدر مورد معلومات 
 شتھ باشددا یطبنیاز 

 
 
 
 

 

کھ شیر مادر بھترین غذا برای  مندیمباور، (Women's and Children's Health Network) اطفالزنان و  معالجھو  صحیھ در شبک 
 شیردھی حمایت کنیم. خواھیم شما را در انتخابمی ھمھ نوزادان است و

 کند. استفادهشیر خشک یا آب گلوکز از شیرخوار  طفلالزم است  طبیاوقات بھ دلیل  بعضی
 

 چیست؟ تکمیلیغذای 
 شیرخوار داده می شود، مانند آب، آب گلوکز یا شیر خشک. طفلبھ ھر مایعی غیر از شیر مادر گفتھ می شود کھ بھ  تکمیلیغذای 

 
 د کدامند؟باید شیر خشک یا آب گلوکز بگیر طفلکھ بھ خاطر آنھا  طبیاز نیازھای  عضیب
ی اوقات، شیر خشک یا آب گلوکز بعضباید استفاده شود.  ده تانشیر دوشیده شبھ حیث اولین انتخاب از تغذیھ اضافی دارد، ھر گونھ شما نیاز بھ  طفلاگر  

 :و این شاید بھ خاطری باشد کھنیز مورد نیاز است. 
 نمی مکد.بھ طور موثر را شما بسیار خواب آلود است و سینھ  تان طفل •
 یابد.) بھبود نمی EBMمادر ( دوشیده کھ با تغذیھ با شیر مادر یا شیر دارد خون پایین شکر میزان –مثال  رایاست (ب مریض تان طفل •
بھ خوبی تغذیھ نمی  وھفتھ)  37از  زودتر( قبل از وقت تولد شده استکیلوگرم) یا  2.5 کمتر از( کم وزن بوده استتولد  وقتدر  طفل تان •

 نیاز دارد. قرار داردبیشتر از آنچھ در دسترس  شیر دوشیده شدهکند و بھ 
 از حد معمول وزن کم کند. تربیش والدتشما در اوایل دوره پس از  طفلتر از حد معمول است. ممکن است متولید شیر شما ک •
 .نداردھ یشیر برای تغذ مادر بھ اندازه الزم و ورزدو یا از گرفتن سینھ امتناع می  بی میل استبھ شیر مادر  تان طفل  •

 ثبت می کنیم. دوسیھ صحیو آن را در  نیاز داریم رضایت شمابھ ، ما مند استبھ مکملی مانند آب گلوکز یا شیر خشک نیاز تان طفل: اگر نکتھ
 

 نقش دوشیدن شیر
قدر . ھر اده باشیدشیر خود را افزایش د تولید در روز) شیر خود را بدوشید تا میزان مرتبھ 8تا  7( کثراً ، مھم است کھ اباشد نیاز اگر شیر خشک

چگونگی  ورق معلوماتشیر بیشتری تولید خواھد کرد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد دوشیدن شیر بھ بھ ھمان انداره شیر خود را بدوشید،  زیادتر
 دوشیدن شیر مراجعھ کنید.

 
 بدھم؟ تکمیلیچگونھ غذای 

تان قبل از تان دارد. اگر نوزاد  طفلبھ شما و وضعیت بستگی  شده . روش انتخابخورانیدبھ نوزاد ب پیالھبا قاشق، انگشت یا  ھتر استب را تکمیلیغذای 
گزینھ ھا با شما در مورد باید  تانمشاور شیردھی  /قابلھرسانی را انجام دھد. غذا  میتواندنیز  )gavage tubeج (گاوا یک پایپباشد،  وقت تولد شده

از نوزادان پس از  بعضی. برای شیر دادن خودداری کنید استفاده کردن بوتلاز  باشد، امکان داشتھاگر آگاھانھ بگیرید. یک تصمیم تا بتوانید  صحبت کند
 .را نخوردیا ممکن است شیر مادر  می شود دشواربرای شان سینھ  درست، مکیدن از بوتلخوردن شیر 
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دالیل بھ  تان طفلکھ  در صورتی تکمیلیدر مورد تغذیھ  معلومات
 شتھ باشدبھ شیر خشک نیاز دا طبی

 

 
 
 
 

 خشک یا آب گلوکز برای نوزاد من مناسب است؟چھ مقدار شیر 
از وقت تولد شده  پیشی کھ نوزادیک . فرق می کنددر وقت تولد بارداری وضعیت و  طفلروند رشد ، ظرفیت معده و تان طفلبھ سن  نظر مقدار مناسب

دارید شیر خودتان را بھ نوزاد بدھید، مقدار  تصمیمبھ شیر خشک یا آب گلوکز نیاز داشتھ باشد. اگر افزایش یابد  تانتا زمانی کھ شیر ممکن است  است
 ندارید بھ او شیر مادر بدھید. تصمیماز حالتی است کھ  بسیار کمترشیر خشک یا آب گلوکز توصیھ شده معموالً 

 
 افت کند یا شیر شما افزایش یابد)بتواند بھ طور موثرتری شیر مادر دری تان طفلمثال، اگر  رای(ب شیر خشک یا آب گلوکز،دالیل استفاده از در  ییرغبا ت

 .مقدار مورد نیاز کمتر می شود
 

کمتر نیاز بھ شیر مادر  تان طفلباشد کھ  می تواند بھ این معنی شاید. وقت می گیردبیشتر برای طفل تان  نسبت بھ شیر مادر شیر خشک کردن ھضم
 تانشیر بھ مقدار تولید مدت -طوالنی ھ صورتزیاد مصرف کند، ممکن است ب بھ مقداریا  کثراً شیر خشک یا آب گلوکز را ا تان طفلاگر  خواھد داشت.

 .می باشد تان طفلشما و  شیر دھی برای محافظت و حمایت از ،. ھدف از مدیریت شیردھیکندتأثیر 
 

 عادت دھم؟چگونھ نوزادم را بھ تغذیھ کامل با شیر مادر 
ی دفعات بیشتر بتوانید شایدکند. فراھم برای تان عملی  حمایت داده و ورهیا مشاور شیردھی می تواند بھ شما مش قابلھبستری ھستید،  شفاخانھزمانی کھ در 

 .برقرار کنیدتماس پوست بھ پوست  تان شیر مادر بدھید یا با نوزاد بھ نوزاد
 

 ختمکند. پس از  شاید از شما بازدید) MGPشما ( قابلھگروه  قابلھ ازیک کھ شما را برای رفتن بھ منزل راھنمایی میکند یا  قابلھ ایاگر در خانھ ھستید، 
 بتوانید از خدمات زیر کمک بیشتری برای شیردھی دریافت کنید: شایداین خدمات، 

 
 فامیلو  طفل صحت

 )CaFHSخدمات ( 
Child and Family Health Service SA 

 
 
  
 ر آسترالیاانجمن تغذیھ شیر ماد 

Australian Breast Feeding Association   
 یا یک مشاور خصوصی شیردھی. 

 
 

ھا در دسترس کمک ممکن،  وقتترین  زودتغذیھ کامل با شیر مادر در  انتقال نوزاد تان بھ برایمھم است کھ بدانید در تجربھ شیردھی خود تنھا نیستید.  
 .است

 Infant Feeding Guidelines Information for Health Workersسترالیا آدولت  صحیو  طبی یشورای ملی تحقیقات منابع:
.2012 

 موجود است. منابع بیشتر در صورت درخواست
 

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/services/health+services+for/parenting+and+child+health+services/parenting+and+child+health+services
https://www.breastfeeding.asn.au/
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012

	معلومات در مورد غذای تکمیلی در صورتی که طفل تان نیاز طبی داشته باشد
	معلومات در مورد تغذیه تکمیلی در صورتی که طفل تان به دلایل طبی به شیر خشک نیاز داشته باشد

