
 
 
 	

The	CHEERing	team	

COVID-19 نوزادان و تغذیه  در مواقع اضطراری	



؟	چیست ویروس کرونا 

 جوانه ویروس کروناجدید باعث بیماری به نام  •
COVID-19 یاد می شود.

 کوواید- ۱۹ در سراسر جهان گسترش یافته  •
است.

 این ویروس ریه ها را آلوده می کند و می تواند  •
باعث مشکالت تنفسی شود.	



 ویروس کرونا مانندمیکروب های  •
دیگربه داخل  بدن ما حمله می 

کنند.
 اگر فرد دیگری سرفه یا عطسه کند ،  •

ازمیکروب های بد آنها نفس بکشید  
بیمار می شوید.

 حتی اگر کسی بیمار به نظر نرسد ،  •
می تواند شما را بیمار کند!	

	 COVID-19 کوواید-۱۹ را چگونه می گیرید؟



تغذیه کودک و COVID-19: چه کاری باید اجنام 
شود؟	

https://www.unicef.org/stories/novel-
coronavirus-outbreak-what-parents-should-
know	

 COVID-19 سازمان بهداشت جهانی می گوید ، زنان حتی اگر  •
دریافت می کنند ،کودک شان باید از شیر مادر تغذیه کند.

 تغذیه با شیر مادر نوزادان را از ویروس محافظت می کند و تغذیه با  •
شیر مادر توسط مادران مبتال به COVID-19 ایمن تر از شیر ندادن 

مادر است.	



آیا کودک من ویروس کورونا را گرفت؟	

 بعضی از نوزادان COVID-19 را می گیرند اما ما مطمئن نیستیم که چگونه •
 بیشتر نوزادان و خردساالنی که COVID-19 را می گیرند به سرعت بهتر می  •

شوند و خیلی بیمار منی شوند
 اگر COVID-19 دارید ، شیردهی کنید زیرا از کودک محافظت می کند •

 سر کودک سرفه نکنید - هنگام شیر دادن و  نزدیک شدن به کودک ، صورت  •
خود را بپوشانید	



شیردهی در مواقع اضطراری	

 هنگامی که بیماری در هوا است ، بدن  •
مادر سلولهای خاصی را ایجاد می کند که 

با بیماری مبارزه می کنند
 این سلولهای ویژه به داخل شیر می روند •

 وقتی کودک شیر مادر را می نوشد ، آنگاه  •
کودک را در برابر بیماری محافظت می 

کند
 شیر مادر همیشه متیز ، آماده و سالم است	 •



تغذیه بطری(شیرچوشک) در مواقع اضطراری	
 اگر شیر مادر منی دهید باید بسیار مراقب باشید •

 از مقدار مناسب فرمول استفاده کنید •
 شیر حیوانی را به نوزادان زیر 6 ماه ندهید •

 از آب جوش و متیز استفاده کنید •
 بطری ها(شیرچوشک ها) را بجوشانید یا ضدعفونی کنید •

 شیر بطری (شیرچوشک)را در یخچال نگه دارید •
 وقتی کودک مقداری از آن را نوشید ، از شیر بطری  •

(شیرچوشک)  دوباره استفاده نکنید ...
 ویروس کورونا و سایر میکروب ها می توانند روی سطوح کثیف 

زندگی کنند
 این شیردهی بسیار ایمن تر و آسان تر است!	 •
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اگر همه شیر بدهند ...	
 ساالنه بیش از 800000 زندگی  •

نوزادان جنات می یابد
 اسهال نوزادان به نصف کاهش می یابد •
 مشکالت تنفسی 3/1 کاهش می یابد •
 این اطالعات از طرف سازمان بهداشت  •

جهانی تهیه شده است	



آیا به اندازه کافی شیر درست می کنم؟	
 اگر سینه های شما به طور عادی رشد کرده باشد، به اندازه کافی  •

شیر درست می کند
  بسیارمعمول نیست که شیر ناکافی داشته باشید.  •

 فقط از روز اول ازشیر مادر شیر دهید و به اندازه کافی شیر درست  •
می کنید.

 برای تغذیه با شیر مادر نیازی به رژیم غذایی خاصی ندارید •
 شیر شما حتی اگر درزیر چادر ، کانتینر و یا پناهگاه زندگی می  •

کنید بی نقص است
 کودک شما باید غالباً ادرارکند و بول کند(دست شویی) و وزن  •

خود را افزایش دهد. اگر این کار را نکرده باشد ، باید به پزشک 
مراجعه کنید	



 شکم نوزادان چقدر بزرگ است؟	

یک ما                       یک هفته                     دو روزه                  یک روزه
لوبالو   	آلو        به اندازه یک چهارمغذ         به اندازه آبه اندازه یک تخم بزرگ          به اندازه یک زرد



آیا می توامن شیردهی بطری (شیرچوشک) را متوقف 
ن شیرمادر بدهم ؟	آکنم بجای 

 بعضی اوقات - بستگی به خیلی چیزها دارد •
 اگر روزانه فقط 1 بطری(شیرچوشک) می دهید ، می توانید 1  •

بطری(شیرچوشک) را قطع کنید ، اما بیشتر شیر مادردهید تا  
بیشتر  پستان  تان شیر  بسازد

 هرچه کودک شیر بیشتری بنوشد ،شیر شما را بیشتر می کند ،  •
بنابراین کودک باید تا حد ممکن از پستان بنوشد

 اگر می خواهید از بطری (شیرچوشک) به شیردهی تغییر  •
دهید ، باید کودک خود را وزن کرده تا مطمین شوید که شیر 

کافی تهیه می کنید.	



در مواقع اضطراری (یا نه!)
	.…

 فقط 6 ماه شیر مادر را تغذیه  •
کنید

 مواد جامد را از 6 ماهگی شروع  •
کنید و به شیردهی ادامه دهید	


