ّﺪ ﮐﻮدک در ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺗﻮﻟ

Persia

Vauva syntyy Suomessa
●
●
●
●

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرداری ● ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ● ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎی دوران ﺑﺎرداری
ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪن ﺑﺮای زاﻳﻤﺎن ● دوران ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ● ﺷﻴﺮ دادن
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎی ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ● وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ● ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ● ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻃﻔﺎل ﺷﻴﺮﺧﻮار
ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ ● ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ● ُﮐﺘﺐ و ﺟﺰوﻩ هﺎ

در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻗّﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﺪﻩ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻴﻢ داد
ﮐﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دوران ﺑﺎرداری ،زاﻳﻤﺎن ،ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﺰرگ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺁداب و رﺳﻮم ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻃﻔﺎل و ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت هﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺠﻴﺐ و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ زاﻳﻤﺎﻧﻬﺎ وﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺪون
ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ُﺧﺮد و ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﻴﺎب اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روز در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎرداری ،زاﻳﻤﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻃﻔﻞ ﺷﻴﺮﺧﻮار ،ﻏﺬا و ﺷﻴﺮ دادن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﻧﺸﺮﻳّﺎت ،ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻧﺤﻮﻩ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﻳﺘﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﺌﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی ﺁﺳﻮدﻩ ﺗﻤﺮﮐﺰ ذهﻨﯽ ﺧﻮد
را ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻤّﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁوردن ﻧﯽ ﻧﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺧﻮد و ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن او ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرداری
●
●
●
●
●

ﻋﺎدات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺸﻮد
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ ﻇﺎهﺮ ﻣﻴﺸﻮد )در ﺑﻌﻀﻴﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداری ،ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺧﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮرّم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻗﻄﺮات رﻳﺰ ﺷﻴﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮاوش ﻣﻴﮑﻨﺪ
وﺿﻌﻴّﺖ روﺣﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺬاهﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻧﺰﺟﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮ ﻣﻴﺸﻮد

در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺣﺪود دو هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺮﻳﺪن وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻳﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎرداری ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻮدﻩ و
ﺧﻮاهﺎن ﺁن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎرداری در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻴﺸﻮد
در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ) (äitiysneuvolaﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﻤﺎ در اوﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺎت راﻳﮕﺎن و ﻣﻨﻈّﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻴﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﺑﺎرداری و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮدک در دوران ﺑﺎرداری ،ﭘﻴﮕﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﺎدر ﺑﺎردار دﺳﺘﮑﻢ
ﻳﮑﺒﺎر در هﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺣﻮاﻻت ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ را ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﺨﻄﺮ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداری ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات را ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮑﻢ  ٢ﺗﺎ  ٣دﻓﻌﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺷﺪن ﺧﻮاهﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ زن ﺷﻮﻳﺪ و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورﻩ ﭘﺪر ﮐﻮدک ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮی از ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ ﺁورﻳﺪ.
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻤﮑﻬﺎ و راهﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎی ﻻزم را از ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ  -هﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری.

ﮐﻮدک ﺟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ؟
ﺑﺎرداری ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از اوّﻟﻴﻦ روز ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ٩ﻣﺎﻩ ﻳﺎ ۴٠هﻔﺘﻪ ﻳﺎ  ٢٨٠روز ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ .در اوّﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺸﺎورات ،زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای زاﻳﻤﺎن ) (laskettu aikaﻣﺸﺨّﺺ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک را ﺧﻮد ﺷﻤﺎ هﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﮐﻪ از اوّﻟﻴﻦ روز ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎهﺎﻧﻪ  ٩ﻣﺎﻩ و ٧
روز رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوّﻟﻴﻪ ﺑﺎرداری ،ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﺎرﻩ ﺻﺤّﺖ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک ،در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻳﺎ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎرداری و در زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻼ اﻳﻤﻦ و ﺑﺪون ﺧﻈﺮ هﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت هﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدک و هﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﮐﺎﻣ ً
ﮐﻮدک هﻤﻴﺸﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻧﻤﻴﺸﻮد .ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ دو هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻳﺪ.
ﺳﻠّﻮل ﻣﻨﯽ ﻣﺮد ﺟﻨﺴﻴّﺖ ﮐﻮدک را ﺗﻌﺌﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻧﺼﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻨﯽ ﻣﺮد ﺟﻨﻴﻦ دﺧﺘﺮ و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺴﺮ را اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ،ﺗﮑﺎﻓﻮی رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ از ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ راﻳﮕﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ
دوﺳﺖ ﻳﺎ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دارای ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ در داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﻴﺎورﻳﺪ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧُﺮدﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ او ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎری درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را هﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﭽﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺮس ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ در
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﻮد.

ﺖ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری
ﺳﻼﻣ ِ
ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮕﻼﺗﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎرداری ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻴﺸﻮد ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﻴﺸﻮد.
در دوران ﺑﺎرداری ،ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻴﺸﻮد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴّﺘﻬﺎی هﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺎدﻩ و ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدّی و ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺑﺎ هﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ورزش و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺮاﻓﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮب در دوران ﺑﺎرداری ،ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺷﮑﻢ را ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪهﺪ .ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ روی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻨﻴﻦ و ﻋﻤﻞ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد .داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﻬﺒﻮدی و ﺷﻔﺎی ﺑﻌﺪ از
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﺮدﻩ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد در ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮑﻨﺪ.
در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮد  ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪم زد .ﻗﺪم زدن ﺳﺮﻳﻊ ﻳﮑﯽ از اﺷﮑﺎل
ﺧﻮب ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق هﻮای ﺁزاد ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮّع ﻣﻤﮑﻦ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻴﺪهﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎی ورزﺷﯽ
را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ از ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .دﺳﺘﻮرات و
راهﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﻳﻤﻦ ﻧﺮﻣﺸﯽ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮدﺗﺎن درﻳﺎﻓﺖ دارﻳﺪ.

ﻏﺬای هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺣﻮال ﺧﻮب هﺮ دوی ﺷﻤﺎ در دوران ﺑﺎرداری ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬای هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻩ اوّل دوران ﺑﺎرداری
ﻼ اﻓﺰاﻳﺸﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ .ﺗﺎزﻩ در اواﺧﺮ دوران ﺑﺎرداری و هﻨﮕﺎم رﺷﺪ ﮐﻮدک ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻘﺪاری اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا اﺻ ً
ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺠﺎی هﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻏﺬا ﺧﻮرد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘُﺮس اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﻮﻩ هﺎی داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ) (marjatو ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮﻩ هﺎ ،ﻣﻴﻮﻩ هﺎی داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻴﻮﻩ هﺎی داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ﻓﻨﻼﻧﺪی
از ﻗﺒﻴﻞ :ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ،(mustikka) ،ﻟﺒﻴﺪﻩ ) ،(puolukkaﺗﻤﺸﮏ وﺣﺸﯽ ) (vadelmaو ﻻﮐّﺎ ) (lakkaﺑﺪﻳﻠﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺠﺎی ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﻮﻩ هﺎی داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزﻩ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺑﺎزار روز و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎ
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،در اﻳّﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ﺑﺼﻮرت ﻳﺨﺰدﻩ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﺪﻩ از ﻏﻠّﺎت
ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺳﺒﻮس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻐﻮر دار ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﺪﻩ از ﻏﻼت دارای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای ﻏﻠّﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻬ ّﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﻴﺎن
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮاوردﻩ هﺎ :ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻴﺮﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺁرد ﮔﺮاهﺎم ،ﭼﺎودار و ﺟﻮ ،و ﻧﻴﺰ ﺁرد ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ دوﺳﺮو و ﭼﺎودار را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﻨﻴﺒﺎت ] ﭘﻨﻴﺮ ،ﮐﺸﮏ ) ،(rahkaﻣﺎﺳﺖ ،ﺷﻴﺮ و ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ) (piimäو ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ ،ﻣﺎهﯽ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻳﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻧﻮاع
ﻟﻮﺑﻴﺎهﺎ ،ﻧﺨﻮدهﺎ ،ﻋﺪﺳﻬﺎ[ ﺟﺰوی از ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ،روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻨﻬﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ
دهﻴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -د و ﮐﻠﺴﻴﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﮑﻤﮏ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎب ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اهﺘﻤﺎم ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ ﺁورد ﮐﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﺎﻳﺪ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د و از ﻧﻮع ﻋﺼﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺎدّﻩ ﻣﻬﻤّﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد .اﮔﺮ از ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﻟﺒﻨﻴّﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ،ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻠﺴﻴﻢ وﺟﻮد دارد .در
ﺑﺎرﻩ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د و ﮐﻠﺴﻴﻢ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﺮدﻩ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻴﺪ.
وﻳﺎر
وﻳﺎر و اﻣﻴﺎل ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻋﺎت رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮕﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ
دﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدن وزن ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮردن زﻳﺎدی ﭼﻴﺰهﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰّﻩ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻴﺠﺎت ﭘﺮهﻴﺰ ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻤﮏ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎدﮐﺮدﮔﻴﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﻣﻴﺎن وﻋﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺒﮏ و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻻت ﺗﻬﻮّع و ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ وزن
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺘﻐﻴّﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ٨ﺗﺎ  ١٢ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﺗﻬﻮّع ﺷﺪﻳﺪ در دوران
ﺑﺎرداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ وزن و ﻣﺸﮕﻞ ﮐﺮدن رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺷﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺳﻌﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻏﺬای دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
دﻧﺪاﻧﻬﺎ
در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻓﺒﺖ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﻴﻦ داﺧﻞ رﺣﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻓﻠﻮﺋﻮر و ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ دارد .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺑﺪن ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ ،رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ روزاﻧﻪ از ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان ﺣﺎوی
ﻓﻠﻮﺋﻮر در ﺷﺴﺘﺸﻮی دﻧﺪاﻧﻬﺎ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

داروهﺎ و ﻣﻮا ّد ﻣﮑﻴّﻒ
در دوران ﺑﺎرداری ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور اﺟﺎزﻩ از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﺎرﻩ ﺑﻴﺨﻄﺮ ﺑﻮدن دارو ،ﻧﺒﺎﻳﺪ هﻴﭻ ﻧﻮع داروﺋﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﺮدﻩ ﺷﻮد .در ﺑﺎرﻩ درﻣﺎﻧﻬﺎی داروﺋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎورﻩ ﺷﻮد.
ﺳﻴﮕﺎر ﮐﺸﻴﺪن و دود ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺮای ﺑﭽﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟّﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻀ ّﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﻮهﺮ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪّی در ﺑﺎرﻩ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺳﻴﮕﺎر ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ و راهﻨﻤﺎﺋﯽ هﺎی ﻻزم را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
اﻟﮑﻞ و هﻤﻪ ﻣﻮا ّد ﻣﺨﺪّر ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺎردار و ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻀ ّﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮا ّد در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎﻟﮑ ّ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﻮادّ ،در اوّﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ،ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح و در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻋﻮارض و ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎی دوران ﺑﺎرداری
ﻻ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻄﻮری وﻳﮋﻩ در ﻣﺎهﻬﺎی اوّل و ﻣﺎهﻬﺎی ﺁﺧﺮ ﺑﺎرداری ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ً
در ﺑﺎرﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم دﻟﻴﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ و ﮐﺴﺐ راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان هﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﻮر وﻳﮋﻩ ای در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ دوران ﺑﺎرداری ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺁهﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺧﻮن ﺑﻄﻮری ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻏﺬای هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رﺳﻴﺪن ﺁهﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺮدﻩ و هﻮاﺧﻮری و ﻧﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -ث
ﻣﻴﻮﻩ هﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺟﺬب ﺷﺪن ﺁهﻦ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داروی ﺁهﻦ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎدران ﺑﺎرداراز دل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﻴﻬﺎی ﺷﺪﻳﺪ و اداﻣﻪ دار ﻣﺮاﺣﻞ اوّﻟﻴّﻪ دوران ﺑﺎرداری رﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺷﻴﻮﻩ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛّﺮ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺪور و ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدﻧﻬﺎ
ﻓﺮاوان و ﻣﺪاوم ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺁب ﺑﺪن ﺳﻌﯽ در ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮐﺮد .ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ١/۵ﺗﺎ  ٢ﻟﻴﺘﺮ
از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ دوران ﺑﺎرداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد ﮐﺮدﮔﯽ و ورم ﻇﺎهﺮ ﺑﺸﻮد .اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎهﺶ ورﻣﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﻣﻔﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﺑﺎرﻩ ورم ﮐﺮدﮔﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ
و ﮐﺴﺐ راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺮﺷّﺤﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﭼﻴﺰی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺴﺘﺸﻮی روزاﻧﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺎرش و ﺑﻮی ﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدﻩ ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻋﺎدات ﻣﺎهﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﯽ ﻗﻠﻴﻠﯽ در دوران ﺑﺎرداری و در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻣﺎهﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﯽ از ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ هﺸﺪار دهﻨﺪﻩ و ﺧﻄﺮﻧﺎک هﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
اﻧﺒﺴﺎط ﺳﻴﺎهﺮﮔﻬﺎ ﻳﻌﻨﯽ وارﻳﺲ و رگ ﺑﻪ رگ ﺷﺪن ﻣﺎهﻴﭽﻪ هﺎ ﻋﻤﻮﻣًﺎ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ رﮔﻬﺎی اﻃﺮاف
ﺧﻮد ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻴﮑﻨﺪ .رﺣﻢ در ﺣﺎل ﺑﺰرگ ﺷﺪن هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﻮاﺳﻴﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪهﺪ و ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮد.
رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻟﻴﺎف ) ،(kuituﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ﺁب و ورزش ،ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی درﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﻮﻩ هﺎ،
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ،ﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺳﺒﻮس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻐﻮر دار ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﺪﻩ از ﻏﻼت ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن رودﻩ هﺎ و ﺷﮑﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﺷﮑﻢ در ﺣﺎل ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺁورد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درد ﮐﻤﺮ ﺑﺸﻮد .ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺸﯽ و ﮐﺸﻴﺪﻩ
ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛّﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ رﺣﻢ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺪﻩ را هﻢ ﮐﺎهﺶ ﻣﻴﺪهﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ در دوران ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﺎرداری ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء هﺎﺿﻤﻪ و ﺗﺮش ﮐﺮدن
ﻣﻴﺸﻮد .ﻗﻬﻮﻩ ،ﭼﺎی و ﻏﺬاهﺎی ُﭘﺮادوﻳﻪُ ،ﭘﺮﭼﺮب و ﺳﺮخ ﮐﺮدﻩ ﺗﺮش ﮐﺮدن ﻣﻌﺪﻩ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
داروهﺎی ﺑﻴﺨﻄﺮ را ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ.

ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪن ﺑﺮای زاﻳﻤﺎن
در اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن دورﻩ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺑﺮای زاﻳﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺑﺮای
هﺮ دوی واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺮد ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ در دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،اﻣّﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻧﻮزاد و ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن او ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪن ﺑﺮای زاﻳﻤﺎن را ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮد ﺷﻤﺎ هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪهﺪ.

زاﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ زاﻳﺸﮕﺎﻩ را ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻟﺘﻴﺎم درد ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ زاﻳﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن در زاﻳﺸﮕﺎﻩ  ٣ﺗﺎ  ۴روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺣﺎل ﻧﻮزاد ﺧﻮب ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻏﻠﺐ زاﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ اﻣﮑﺎن ِﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﭘﻬﻠﻮ )در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر( وﺟﻮد دارد ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﻮزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت روزهﺎی اوّل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﺻﻞ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺎدر و
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی ﻣﻴﮑﻨﺪ.
زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد روزهﺎی ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر وﻳﮋﻩ ای ارزان ﺑﻮدﻩ و ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )در ﺳﺎل  ٢٠٠١هﺰﻳﻨﻪ ﻳﮑﺮوز ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن در زاﻳﺸﮕﺎﻩ  ١٣۵ﻣﺎرﮐﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ( .ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب را ﻣﻴﺘﻮان در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﻌﺪًا از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب از ادارﻩ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎراﻧﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ زاﻳﻤﺎن را در ﺟﺎﺋﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ در هﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﯽ و ﺗﻌﺌﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ زاﻳﻤﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای هﻨﮕﺎم زاﻳﻤﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺮهﺎ و ﺷﺒﻬﺎ دارای ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻴﮏ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻩ وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زاﻳﺸﮕﺎﻩ در ﺑﺎرﻩ هﻤﺮاﻩ
ﺑﻮدن ﺷﻮهﺮﺗﺎن ﻳﺎ دوﺳﺖ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻴﺪاﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﮏ در اﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ در هﻨﮕﺎم زاﻳﻤﺎن ﻗﺮار و ﻣﺪار ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺁﻏﺎز ﺷﺪن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﺗﺮاوش ﻗﻄﺮات رﻳﺰ ﻣﺎﻳﻊ ُﺟﻔﺖ ﻳﺎ رﻳﺰش ﻓﺮاوان ﺁن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎی ﺷﺪّت ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ،ﻣﮑﺮّر ﺷﻮﻧﺪﻩ و
ﻣﻨﻈّﻢ رﺣﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی دﻳﮕﺮی ﺣﺎﮐﯽ از زاﻳﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﯽ و در زﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻴﺸﻮد .وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎی زودرس و ﺑﺘﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن و ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﻧﺪ .وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎی ﺑﺘﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻤﺪّت ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻣﻴﺘﻮان در زاﻳﺸﮕﺎﻩ راﻩ اﻧﺪازی ﮐﺮد.

ﭼﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن )زاﻳﺸﮕﺎﻩ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد؟
زاﻳﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺑﺎر اوّل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ:
•
•
•
•

ﻣﺎﻳﻊ ُﺟﻔﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻳﺰش ﮐﺮدﻩ
اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎی رﺣﻢ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ
اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎی رﺣﻢ ﺑﻴﻦ هﺮ  ۵ﺗﺎ  ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎی رﺣﻢ ﺑﻤﺪّت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗّﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

زاﻳﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دوّم ﻳﺎ ﭼﻨﺪم ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ:
• اﻧﻘﺒﺎﺿﻬﺎی رﺣﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدﻩ و دﺳﺘﮑﻢ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻨﺪ
هﻤﻴﺸﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪن دردهﺎی ﺷﺪﻳﺪ و اداﻣﻪ دار در ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺣﻢ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﻋﺎزم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن راﻩ زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻳﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴّﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﻴﺴّﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﻳﮕﺮی
ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﻓﺖ .ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (KELAدر ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﺎ و ﮔﻮاهﯽ ﺗﻮﻟّﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
زاﻳﺸﮕﺎﻩ و ﺳﻔﺮ ﺑﺮدن ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺒﺮان ﻣﻴﮑﻨﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ روﺣﻴّﻪ ﻣﺎدر در هﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﭘﺪران ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻏﺎﻟﺒًﺎ در هﻨﮕﺎم زاﻳﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ روﺣﻴّﻪ ﻣﺎدر هﻤﺮاﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ زاﻳﻤﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﺪ ،ﺣﻀﻮر و
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﺷﺨﺎص ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ زاﺋﻮﺑﺮای او ﻣﺎﻳﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺁﻏﺎز ﺷﺪن زاﻳﻤﺎن ،ﮐﺴﯽ از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر زاﺋﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺪر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺑﻤﺎﻧﺪ .در زاﻳﺸﮕﺎﻩ اﺗﺎﻗﻬﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻴـﺘﻮاﻧﺪ
در زﻣﺎن ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪن ﺑﭽﻪ در ﺁﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن زاﺋﻮ ﺑﺎ او ﺑﻪ
زاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ و در ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪﻧﻬﺎی ﻋﻀﻼت رﺣﻢ ،دهﺎﻧﻪ رﺣﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ و ﺑﭽﻪ را از راﻩ ﻣﺠﺮای زاﻳﻤﺎن رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺪهﻨﺪ .دهﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺎﻳﺪ ١٠
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن دهﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘّﯽ ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز هﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ و ﺻﺪای ﻗﻠﺐ ﺑﭽﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی وﻳﮋﻩ ای ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﺎی زاﻳﺸﮕﺎﻩ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺰﺷﮏ ﺁﻧﺠﺎ ﻋﻤﻞ زاﻳﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻧﺒﺎل ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دهﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎز
ﺷﺪﻩ و ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ زاﺋﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠّﺎ و اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﻣﺠﺮای زاﻳﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﻓﻌّﺎل در ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﮔﺸﻮدن ﺑﭽﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ
اﮔﺮ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﺮود و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ ﺑﺨﻄﺮ اﻓﺘﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎرﻩ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮد .ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺑﺎرﻩ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟّﻬﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد .ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮی در ﺑﺎرﻩ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ را ﻣﻴﺘﻮان ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ و در
زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داد ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ ﺑﺠﻬﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻟﮕﻦ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮ ﺑﭽﻪ در رﺣﻢ ،ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻳﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺴﮑﻴﻦ درد
زاﻳﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎدران ﺗﺠﺮﺑﻪ ای دردﻧﺎک ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزﻳﻦ اﻟﺒﺘّﻪ درﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ،دردهﺎ ﺗﺴﮑﻴﻦ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ و
ﺲ ﮐﺮدن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺤﺴّﯽ ﻧﺨﺎع ُﭘﺸﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺁرام ﮐﺮدن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد زاﺋﻮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﮑﻤﮏ ﮔﺎز ﺧﻨﺪﻩ ﺁور ،ﻣﺴﮑّﻦ هﺎی ﺑﯽ ﺿﺮر ،ﺑﻴﺤ ّ
درد ﻧﻤﻮد .هﻴﺠﺎن و ﺗﺮس ﻣﺎدر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس درد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس درد را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺎت اوﻟﻴّﻪ ﻧﻮزاد
دﻳﺪن ﻧﻮزاد ﺑﺮای اوّﻟﻴﻦ ﺑﺎر هﻤﻴﺸﻪ ﻟﺤﻈﻪ هﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﺿﺮوری ،ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻗﻨﺪاق ﭘﻴﭻ ﺷﺪﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دردهﺎ و رﻧﺠﻬﺎی زاﻳﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .ﻣﺎدر
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻦ زاﻳﻤﺎن ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﺷﻴﺮ ﺑﺪهﺪ.
ﻞ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻩ و از ﻋﺎرﺿﻪ هﺎی زاﻳﻤﺎن ﺑﻬﺒﻮدی
ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد از ﺳﺎﻟﻦ زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻘ ّ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺎدر در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﭽﻪ را در اﻃﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزادن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و او را ﺗﺮ و
ﻼ
ﺧﺸﮏ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻤﺤﺾ ﺧﻮب ﺷﺪن ﺣﺎل ﻣﺎدر ،ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد و ﺷﻴﺮ دادن او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .اﮔﺮ ﻗﺒ ً
از ﻃﻔﻞ ﺷﻴﺮﺧﻮاری ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﺎهﺪاری ﻧﮑﺮدﻩ اﻳﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ذهﻨﺘﺎن را از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.

دوران ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن
ﻻ ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘُﺮ ﺛﻤﺮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدن زﻣﺎن دارد.
در زﻣﺎن هﻔﺘﻪ هﺎی ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﯽ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ رُخ ﻣﻴﺪهﺪ .رﺣﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻴﮑﻨﺪ،
ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻟﺘﻴﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻀﻼت ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﺪﻩ در وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺷﻴﺮ دادن ﺑﻪ
ﻧﻮزاد ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از زاﻳﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ اﻳﻨﮑﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
زاﻳﻤﺎن و ﻃﻔﻞ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺟﺪﻳﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎدر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺮﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻪ ﻧﻮزاد ،ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﻢ
اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎن و اﮐﺜﺮ ﻧﺰدﻳﮑﺎن در دوردﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻮهﺮ در ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﯽ ﻣﺎدر دارای اهﻤّﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از
ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮدک ﻣﻬ ّﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺁراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ از زاﻳﻤﺎن ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﺎﻩ ﮔﺎهﯽ از ﮐﺎرهﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک
ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻴﺮ دادن
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم ﻣﻮا ّد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﻮدک ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ ،هﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻮدک
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺼﻮﻧﻴّﺖ هﺎی ﻻزم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را از ﺁن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﮑﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﻮدک دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮدﻩ و در او اﺣﺴﺎس ﺁراﻣﺶ و اﻳﻤﻨﯽ
اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮑﻨﺪ.
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﺎدران ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺐ  ۶اﻟﯽ  ١٢ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران  ١اﻟﯽ  ٢ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اﻳﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ اوﺻﺎف وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در ﺁب و هﻮای ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻄﺮﻩ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک دادﻩ ﺷﻮد.

ﺗﺮﺷّﺤﺎت ﺷﻴﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﮑﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد.ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻧﻮزاد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻴﺪن ﺧﻮد را در ﺳﺎﻟﻦ زاﻳﻤﺎن
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .داﺷﺘﻦ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺪﻩ ال ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻄﻮر
ﺁزاداﻧﻪ و در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻃﻔﻞ ﺧﻮدش را ﺷﻴﺮ دهﺪ .در ﭼﻨﺪ روز اول ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﮐﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻮزاد در ﺑﺪو
ﺗﻮﻟّﺪ دارای ذﺧﻴﺮﻩ ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺷﻴﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اوّﻟﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺘﺮاوش ﺷﺪﻩ
ﻏﻠﻴﻆ و زرد رﻧﮓ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد دادﻩ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ دارای ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮا ّد ﻣﻬ ّﻢ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﻮﻧﻴّﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﻮا ّد
ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺮﺷﺎری اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎی او
در اواﺋﻞ ﺷﻴﺮدادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﻮری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﻤﺮاﻩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮراﻧﻪ اﻳﻨﮑﺎر را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻴﺮ دادن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد و ﺑﺪن در هﻨﮕﺎم ﺷﻴﺮ دادن در وﺿﻌﻴﺒﺖ راﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .هﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻨﻈﺮ
رﺳﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﺷﻴﺮ دادﻩ ﺷﻮد .ﻏﺎﻟﺐ اﻃﻔﺎل دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ  ٨ﺗﺎ  ١٢دﻓﻌﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺷﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺷﻴﺮ دادﻧﻬﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﺪﻓﻌﺎت زﻳﺎد ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪهﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﻴﺮ دادن و ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﻴﺪن ﭘُﺮ ﻗﺪرت ﭘﺴﺘﺎن ﻋﺎدت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دﻓﻌﺎت ﺷﻴﺮ دادن ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﻃﻔﺎل ﺷﻴﺮ ﺧﻮار هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﻴﺪار ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻴﺮ دادن دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﻔﻞ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ .ﭘﻮﺷﮏ ﻃﻔﻞ را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر
ﮐﻮدک ﺷﻴﺮ ﺧﻮار ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻴﺮد و اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺁب ﻳﺎ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارد .اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ هﻢ ﻣﻮﻗﻌﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺎ ﺁرام ﺑﻮدﻩ و ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻃﻔﻞ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدرش ﻣﮏ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد.
ﮔﺎهﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻄﻮر ﻳﮑﺪﻓﻌﻪ ای ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻴﺸﻮد .از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎد
ت ﭼﻨﺪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺸﻮﻳﺸﻬﺎی ذهﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺮدن دﻓﻌﺎت ﺷﻴﺮ دادن ،ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣًﺎ در ﻣﺪ ّ
ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻳﺠﺎد ﺁراﻣﺶ و ﺗﻤﺪّد اﻋﺼﺎب ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ ّﻢ هﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ هﺎی دو ﻗﻠﻮ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ وزن ﺑﭽﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻌﺎت ﺷﻴﺮ دادن را زﻳﺎد ﮐﺮد .در ﺑﺎرﻩ ﻣﺸﮕﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮ دادن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﻮد .از ﻣﺎدران دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮان راهﻨﻤﺎﺋﯽ و ﮐﻤﮏ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺮاوش ﺷﻴﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻮدک هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘُﺮ از ﺷﻴﺮ را ﻣﻴﺘﻮان ﻳﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ و
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ دوش ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩ ،دوﺷﻴﺪ .ﺷﻴﺮ دوﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺎدر را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻌﺪی در ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد.

ﺑﻴﻤﺎری و ﺷﻴﺮ دادن
ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎدر و داروهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ او ﺑﻨﺪرت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻴﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪاوا و ﻣﺼﺮف ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ داروهﺎ در هﺮ ﺣﺎل
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺷﻮد .هﻴﭻ داروﺋﯽ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ دادن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﮐﺜﺮ اﻃﻔﺎل در هﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺁﻏﻮش ﻣﺎدر ﺑﻮدﻩ و از ﭘﺴﺘﺎن او ﺷﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﻣﻬ ّﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در دوران ﺷﻴﺮدهﯽ از ﻏﺬای هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻏﺬاﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻳﺎد ﺁوری ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺑﻬﺒﻮدی از زاﻳﻤﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و اﺣﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎی ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر
اﮔﺮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﻴﺮ دادن ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﮑﺮّر و زﻳﺎد ،ﺷﻴﺮ ﮐﺎﻓﯽ از ﭘﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴّﺘﯽ در ﮐﺎر ﺷﻴﺮ دادن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮد ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎی ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ) (äidinmaidonkorvikeرا ﺑﺨﻮراﻧﻴﺪ .هﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ،در ﺑﺎرﻩ
ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار دادن ﺁن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
دو ﻧﻮع ازﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر وﺟﻮد دارد .ﻳﮏ ﻧﻮع ﺁن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻳﻊ و ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدﻩ
ﻞ ﺷﻮد.
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁب ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ در ﺁوردﻩ ﺷﻮد .ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻳﺪ در ﺁب ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ای ﮐﻪ ﺑﻤﺪّت ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ۵دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺣ ّ
ﺑﺮای هﺮ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای ﮐﻮدک ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﯽ ﻟﻴﺘﺮ ﺁب ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ و ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ﮐﺮدن
ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ را ﺑﺮای وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ در ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ دوام ﻧﻴﺎوردﻩ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻴﺸﻮد .ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را ﻣﻴﺘﻮان در ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮی ﺁب داغ ﻳﺎ در ﺗﻨﻮر ﻣﻴﮑﺮو ﮔﺮم ﮐﺮد و
اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻌﺎدل دﻣﺎی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک دادﻩ ﺷﻮد .درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از دادﻩ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻩ ﺷﻮد .ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ در ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ را در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﺎهﺪاری ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻮ ﮔﺮم ﮐﺮد .ﺗﻤﻴﺰ
ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ ّﻢ اﺳﺖ و در ﻣﺪّت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اوّل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮا ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.

وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎب در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮم ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﻤﺎری راﺷﻴﺘﻴﺴﻢ ﺷﻮد ،از اﻳﻨﺮو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮدک و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﺑﺪن او اﻣﺮی ﺣﻴﺎﺗﯽ وﺿﺮوری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻦ  ٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .دادن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د در
ﻦ  ٢هﻔﺘﮕﯽ ﺑﻄﻮر هﺮ روزﻩ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳ ّ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د از ﺷﺮوع ﺳ ّ
ﻦ  ۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻴﺘﻮان اداﻣﻪ داد ،زﻳﺮا ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﻴﺮﻩ ﭘﻮﺳﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن را ،ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻴﺮﻩ ﭘﻮﺳﺖ را ،ﺗﺎ ﺳ ّ
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﮕﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد.

ﺗﻌﺌﻴﻦ ﻣﻘﺪار و دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮف
دو ﻧﻮع از ﻗﻄﺮﻩ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د در داروﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؛ دوﻳﺘﻮل ) (Devitolو دی -ﺗﻴﭙّﺎ ) .(Dee-tippaﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ
ﻣﺎدر ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮف ﺑﺼﻮرت  ۵ﻗﻄﺮﻩ از دوﻳﺘﻮل ﻳﺎ  ٢٠ﻗﻄﺮﻩ از دی -ﺗﻴﭙّﺎ در هﺮ روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﮐﻤﺘﺮی دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد ) ٣ﻗﻄﺮﻩ از دوﻳﺘﻮل ﻳﺎ  ١٢ﻗﻄﺮﻩ از دی -ﺗﻴﭙّﺎ( .ﻗﻄﺮﻩ هﺎی وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د را ﻣﻴﺘﻮان

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ دهﺎن ﮐﻮدک ﭼﮑﺎﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻏﺬای او ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ او ﺧﻮراﻧﻴﺪ .ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د ﻧﻴﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮف دادﻩ
ﺷﺪﻩ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د را از ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن
راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اوّل ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روزﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﺪن از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﻟّﺪ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮل و اﻧﺠﺎم دهﻨﺪﻩ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﻼع دهﻴﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﭼﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اول ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﺼﻮرت ﻳﮑﺒﺎر در هﺮ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮدک ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﮔﺸﺘﻪ و راهﻨﻤﺎﺋﯽ هﺎی ﻻزم در ﺑﺎرﻩ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .در هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺎت ،ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ
ﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اوّﻟﻴﻦ واﮐﺴﻦ هﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺿﻤﻦ ﮐﺎرهﺎی دﻳﮕﺮ ﻗ ّﺪ و وزن ﮐﻮدک را اﻧﺪازﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ در ﺣﺪود ﺳ ّ
س ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .در ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ُﭘﻠﯽ
اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﺸﮕﻼت دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺎ ّ
س ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﮐﺸﻴﮏ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎ ّ
ﮏ و ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺨﺮج ﻧﺪهﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﮕﻞ زﺑﺎن
در ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاری و ﺗﻘﺎﺿﺎی راهﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺸﺎورﻩ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺸﮕﻼت ﺧﻮد ،ﺷ ّ
دارﻳﺪ ،در ﺑﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﺧﻮد دارﻳﺪ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن
دو هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ رزرو ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر،
وﺿﻌﻴّﺖ رﺣﻢ و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و زاﻳﻤﺎن را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺌﻴﻦ ﺻﺤّﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .در ﺣﻴﻦ هﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ هﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﺑﺎرﻩ راهﻬﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﺎرهﺎی اﻧﺠﺎم دادﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻗﺮار و ﻣﺪار ﺑﮕﺬارﻳﺪ .در ﺿﻤﻦ
هﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮔﻮاهﯽ ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮاهﯽ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ) .ﺷﺮح دﻗﻴﻖ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰاﻳﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(.
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮐﻮدک دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﻬﻴﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﭽﻪ هﺎی در ﺳﻨﻴﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ را ﺑﻬﻴﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺎﻏﻞ در در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪارس ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک
ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک و ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن او ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ارزﻧﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ را از رﻣﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﻃﻔﺎل ﺷﻴﺮ
ﺧﻮار ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺎز و ﻧﻮازش و ﺣﺮف زدن دارﻧﺪ .ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ،اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴّﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ او ﺁراﻣﺶ
ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﺁﺷﻨﺎﻳﺘﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮐﻮدک
دوﻟﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮّﻟﺪ ﻧﻮزادی در ﺷﺮف وﻗﻮع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اهﺪای ﺟﻌﺒﻪ ای از ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﻮدک ﻳﺎ
ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ دارای
ﮐﻴﻔﻴّﺘﯽ ﺧﻮب و ﺑﺎدوام هﺴﺘﻨﺪ .در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪادی ﭘﻴﺮاهﻦ ،ﺷﻠﻮار و ﻟﺒﺎس ﻗﻨﺪاﻗﯽ ) ،(potkuhousut, potkupukuﮐﻼﻩ و
ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺳﺮ ،ﺷﻮرت ،ﭘﻮﺷﮑﻬﺎی ﺗﻨﺰﻳﺒﯽ ) ،(sideharsovaippaﺟﻮراب ،ﻟﺤﺎف ﮐﻴﺴﻪ ﺧﻮاﺑﯽ ) ،(makuupussipeittoﮐﻴﺴﻪ ﺧﻮاب ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺷﻠﻮار ﺳﺮهﻢ ) ،(haalarimakuupussiﺣﻮﻟﻪ ،ﻣﻼﻓﻪ ،ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻟﺤﺎف ،ﭘﺘﻮ ﻳﺎ ﻟﺤﺎف وﺟﻮد دارد.
دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم
درﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮازم ﺑﻌﺪی وﺟﻮد دارد :ﻣﺸﻤّﻊ ﮔﺴﺘﺮدﻧﯽ هﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻮﺷﮏ ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﻮﻟﻪ ای دارای روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﭘﻨﺒﻪ
اﺳﺘﺮﻳﻞ ،ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﭘﻮت ،ﺑﻮرس ﻣﻮ ،ﻗﻴﭽﯽ ﻧﺎﺧﻦ ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺣﻤّﺎم
ﮐﺮدن ﺑﭽﻪ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﮐﺘﺎب .از ﻗﻮﻃﯽ و ﺗﺸﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ روﮐﺶ ﮐﺮدن ﺁن ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اوّﻟﻴﻦ ﺗﺨﺘﺨﻮاب را ﺑﺮای
ﻧﻮزاد درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
اهﺪاﺋﯽ وﻻدت را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺼﻮرت وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد )ﺣﺪود  ٨٠٠ﻣﺎرﮐﺎ در ﺳﺎل  .(٢٠٠٠ارزش اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺟﻪ ﻧﻘﺪی ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ اﻃﻔﺎل ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ اهﺪاﺋﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻟﺒﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ زود ﺑﻪ زود
ﮐﺜﻴﻒ و ﺷﺴﺘﻨﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ از ﮐﻬﻨﻪ )ﭘﻮﺷﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ای( اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﻋﺪد از ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻬﻴّﻪ ﮐﺮدﻩ و داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﻠﻮاری )ﺷﻮرت( ﻳﺎ ﺷﻮرت ﭘﻮﺷﮑﯽ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﻴﺘﻮان از ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ

ﻋﺎرﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ دوّم از ﺑﺎزار ﻣﮑﺎرﻩ هﺎ ﻳﺎ ﺑﺎزارهﺎی اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوّم ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﺮد.

ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﻮدک
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﮐﻮدک ﺑﻄﻮر وﻳﮋﻩ ای ﻓﻌّﺎل اﺳﺖ .ﮐﻮدک ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪّت ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دهﻬﺎ ﺑﺎر ادرار ﮐﺮدﻩ و ﺑﺪﻓﻌﺎت زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ
ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز ﻋﻮض ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﺳﻦ او را ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ای در روز و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁب ﺷﺴﺖ .ﺑﺎﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺁب ﮔﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﺑﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺎﺳﻦ ،ﺁﻧﺮا
ﺑﺪﻗّﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدﻩ و ﮐﻤﯽ ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣ ّﺪ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻤّﺎم ﮐﺮدن هﺮ روز ﻃﻔﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﻤّﺎم ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت دو ﺑﺎر در هﺮ هﻔﺘﻪ ﺑﺮای
ﻃﻔﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد و ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺸﻮد .در ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﻧﻮع ﺗﻨﺰﻳﺐ ﭘﻮﺷﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در اﺑﺘﺪاء
ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺷﻠﻮارهﺎی ﭘﻮﺷﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار دهﻴﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻮﺷﮑﻬﺎی ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن و
ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن از دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺑﭽﻪ دار و ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺪﻳﻞ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻮﺷﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﻮاب روز
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ،ﺧﻮاب روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ و در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﻴﺨﻮاﺑﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﻴﺮون و در هﻮای ﺁزاد ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮری ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﺪارد .ﺑﻴﺮون
ﺑﺮدن ﺑﺮای ﮔﺮدش و هﻮاﺧﻮری را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺘﺪرﻳﺞ و ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ دو هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪن ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .در هﻮای ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد
ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب روزاﻧﻪ ﺧﻮد را درﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاب روزاﻧﻪ ﮐﻮدک در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ هﻮا و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﻮد .ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮر زﻳﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮐﻮدک را ﻣﻴﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن دﻣﺎی ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﮔﺮدن او ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .در هﻮای ﻳﺨﺒﻨﺪان از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ و اﻟﺒﺘّﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک در
س ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻮزش ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﮐﻮدک ﺳﺎﻳﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اهﺘﻤﺎم ﻻزم ﺑﺨﺮج دادﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎ ّ
ﺣﻔﺎظ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪﻩ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﭘﺸّﻪ هﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪن ﻃﻔﻞ ﺷﻮد .ﮐﻮدک هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن هﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤّﯽ از ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻬﺪﻩ دار اﻣﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻳﻨﮑﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻳﻖ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮﻧﻴّﺖ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎی ﭘﻮﺷﺶ
ﻞ رﺷﻪ ﮐﻦ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﺎ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ
دهﻨﺪﻩ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﮑ ّ
ﻞ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺑﺪًا در ﻓﻨﻼﻧﺪ
دﻳﻔﺘﺮی ،ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺮﻓﻪُ ،ﮐﺰاز )ﺗﺘﺎﻧﻮس( ،اورﻳﻮن ،ﺳﺮﺧﮏ و ﺳﺮﺧﺠﻪ ،ﺳ ّ
ﻇﺎهﺮ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ،در هﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزهﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن واﮐﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﺷﻴﻮع و واﮔﻴﺮی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺤﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدک از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی واﮔﻴﺮدار ﻧﻤﻮدﻩ و از ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺑﺮﺧﻮرد و
س ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣُﺴﺮی ﺑﺸﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
ﺗﻤﺎ ّ
ﺟﺪول واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺎم واﮐﺴﻦ
BCG
PDT
POLIO
Hib
MPR
HBV

ﻞ
)ب ث ژ( ﺳ ّ
)د پ ت( دﻳﻔﺘﺮی – ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺮﻓﻪ – ﮐُﺰاز
ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل
ﻼ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﮐﺸﻨﺪﻩ در اﻃﻔﺎل(
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی هﻤﻮﻓﻴﻠﻮس )ﻣﺜ ً
)م پ ر( ﺳﺮﺧﮏ – اورﻳﻮن – ﺳﺮﺧﺠﻪ
وﻳﺮوس هﭙﺎﺗﻴﺖ ) Bاﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ(

زﻣﺎن زدن واﮐﺴﻦ
ﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ هﻔﺘﮕﯽ
در ﺳ ّ
ﻦ  ٣ﺗﺎ  ٢۴ﻣﺎهﮕﯽ
در ﺳ ّ
ﻦ  ۶ﺗﺎ  ٢۴ﻣﺎهﮕﯽ
در ﺳ ّ
ﻦ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎهﮕﯽ
در ﺳ ّ
ﻦ ١۴ﺗﺎ  ١٨ﻣﺎهﮕﯽ
در ﺳ ّ
ﻦ  ٢ ،١ ،٠و  ١٢ﻣﺎهﮕﯽ
در ﺳ ّ

ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ،از اﻳﻨﺮو ﻃﺒﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻮدک و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ،دادن ﻏﺬای
ﺟﺎﻣﺪ را ﻣﻴﺘﻮان در ﺳﻨﻴﻦ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎهﮕﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .ﻋﺎدت دادن ﺑﻪ ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﯽ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد .در
اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻤﻘﺪار ﺁن اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﺸﻮد .هﺮ ﻳﮏ ﻧﻮع از ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻤﺪّت ﻳﮑﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮراﻧﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدک
ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻬﺎی ﺗﺎزﻩ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪاء ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻏﺬا را ﺗﻒ ﮐﺮدﻩ و از دهﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰد.
ﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ اوراق ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ از ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮا ّد ﻏﺬاﺋﯽ ﻋﻼﺋﻢ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻮدک زﻳﺮ ﺳ ّ
ﻋﻮارض ﺁﻟﺮژی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻬﻴﺮ زدﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ )اﮔﺰﻣﺎ( ،اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ در ﮐﻮدک ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادن ﺁن ﻧﻮع از ﻏﺬا ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در ﺑﺎرﻩ ﻣﻮا ّد ﻏﺬاﺋﯽ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اوﻟّﻴﻦ ﻏﺬای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺳﻴﺰﻳﺠﺎت ،ﻣﻴﻮﻩ و ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری )  (marjatداد:
 ﻣﺜﻼ ً ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،هﻮﻳﺞ ،ﮐﻠﻢ ﮔﻞ ،ﮐﺪو ﺳﺒﺰ ،ﮐﻠﻢ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ،ﺑﺮﻧﺞ ،زرّت ،ﺁوؤﮐﺎدو ) ،(avokadoﺑﺎدﻣﺠﺎن ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺗﻤﺸﮏ وﺣﺸﯽ ) ،(vadelmaﻣﻴﻮﻩ ﮔﻞ ﺳﺮخ ) ،(ruusunmarjaاﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ) ،(herukkaﺳﻴﺐ ،زردﺁﻟﻮ ،ﻣﺎﻧﮕﻮ،
ﺁﻟﻮ ،ﻣﻮز ،ﮔﻼﺑﯽ ،اﻧﺒﻪ هﻨﺪی ) (papaijaﻳﺎ ﮐﻴﻮی.
ﺑﺮای ﮐﻮدک ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ:
 اﺳﻔﻨﺎج ،ﻟﺒﻮی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺷﻠﻐﻢ ) ،(lanttuﮐﻠﻢ ﭼﻴﻨﯽ ،ﮐﺎهﻮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺎهﻮی ﭘﻴﭻ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﭘﺮ ﭼﺮب ،ﻋﺼﺎرﻩﺳﺒﺰﻳﺠﺎت رﻳﺸﻪ ای )ﺁب هﻮﻳﺞ و ﻏﻴﺮﻩ( ﻳﺎ ﻋﺴﻞ.
ﻃﺮز ﺗﻬﻴّﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮرﻩ هﺎ
ﺑﺮای ﺗﻬﻴّﻪ ﮐﺮدن ﭘﻮرﻩ ) (soseﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺧﻮب ﺷﺴﺘﻪ و در ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺁب ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﻣﻴﻮﻩ هﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺖ،
ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﻪ هﺎی ﺁﻧﻬﺎ را در ﺁورد .ﺑﺮای ﭘﻮرﻩ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮان از ﭼﻨﮕﺎل ،هﺎون ،ﺁﺳﻴﺎب ﭘﻮرﻩ ،ﺁﺑﮑﺶ
ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد .ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﻧﺮم را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﺎﺋﻴﺪ و ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﯽ را ﻣﻴﺘﻮان رﻧﺪﻩ ﮐﺮد.
ﭘﻮرﻩ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺁب ،ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر رﻗﻴﻖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭘﻮرﻩ ﺑﭽﻪ ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ و ادوﻳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ
ﻧﻤﻴﺸﻮد .ﭘﻮرﻩ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﻤﻘﺪاری زﻳﺎد درﺳﺖ ﮐﺮدﻩ و در ﺑﺴﺘﻪ هﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪًا هﺮ ﻳﮏ از
ﺑﺴﺘﻪ هﺎ را ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻳﺦ ﺁن ،در داﺧﻞ ﺁب داغ ﮔﺮم ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮراﻧﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﺎهﻪ ﻣﻴﺘﻮان دادن ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ ،ﻣﺎهﯽ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﻏﻠّﺎت را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪاء ﻳﮏ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری در روز ،ﺑﺮای ﮐﻮدک ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺎهﯽ ﭘﺨﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎرد ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ
ُﺧﺮد ﮐﺮدﻩ و ﻟﻪ ﻧﻤﻮد .ﺟﮕﺮ ،ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺑﻪ هﻴﭻ ﻧﺤﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک دادﻩ ﺷﻮد .ﮐﻮدک از ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻠﻐﻮر دار ﻏﻠّﻪ ای
ﮐﺴﺐ ﺁهﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺟﺬب ﺁهﻦ در ﺑﺪن او ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث از ﻣﻴﻮﻩ هﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﻴﻮﻩ هﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزﻩ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪًا ﻧﻴﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﻏﺬای هﺮ روز ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺮﻳﺮﻩ هﺎ و ﻓﺮﻧﻴﻬﺎ
ﺣﺮﻳﺮﻩ هﺎ و ﻓﺮﻧﻴﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮان از ﻏﻠّﺎت زﻳﺮ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎی ﺑﻠﻐﻮر ،ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ و ﺁرد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﻬﻴّﻪ ﻧﻤﻮد:
 از ﺑﺮﻧﺞ ،زرّت ،ﭼﺎودار ،ارزن ،ﺟﻮ دوﺳﺮ ،ﮔﻨﺪم ،ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺎﻩ  ،ﺟﻮ.ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن در درون ﺁﺑﮑﺶ ﻟﻪ ﮐﺮدﻩ و از ﺁن ﻋﺒﻮر داد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺟﻮﻳﺪن را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،دادن ﻧﺎن
و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺗﻬﻴّﻪ ﺣﺮﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﯽ ﺁب ،ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،و ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻤﮏ،
ﺷﮑﺮ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ ﻧﻤﻴﺸﻮد.
ﻟﺒﻨﻴّﺎت )ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺷﻴﺮی(
دادن ﺷﻴﺮ ،ﺷﻴﺮ ُﺗﺮش و ﻣﺎﺳﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺑﺠﺎی ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﻴﺘﻮان در ﺣﺪود ﺳﻨﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﺎهﮕﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪاء
دادن ﻟﺒﻨﻴﺎت را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺷﻴﺮی ُﺗﺮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ) ،(piimäﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎﺳﺖ ژﻟﻪ ای ) (viiliﺁﻏﺎز ﮐﺮد .ﺷﻴﺮ را ﺑﺎﻳﺪ
در ﻟﻴﻮان و ﻧﻪ در ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک داد .روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۶دﺳﯽ ﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺷﻴﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدک ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﻪ
ﻦ
ﮐﻮدک دادﻩ ﺷﻮد ،ﻏﺬاهﺎی دﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻴﺨﻮرد .ﻟﻮﺑﻴﺎهﺎ ،ﻋﺪﺳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺳﻮﻳّﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ در ﺳ ّ
ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮا ّد ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺦ و ﺑﺎد ﮐﺮدﮔﯽ رودﻩ هﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﻏﺬاهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻳﺎ ﻏﺬاهﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻦ ﺑﻮدﻩ و
در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻏﺬاهﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﻴّﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .اﻳﻦ ﻏﺬاهﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻤﺌ ّ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﻳﻦ ﻏﺬاهﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻏﺬاهﺎی ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﺪﻩ در ﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ .ﻏﺬاهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ِ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ در
ﻗﻮﻃﻴﻬﺎی ﻏﻴﺮﻓﻠﺰّی را ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﺁﻧﻬﺎ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮراﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻴﺘﻮان در ﺗﻨﻮر ﻣﻴﮑﺮو ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺮﭘﻮش
ﻳﺎ در درون ﺁب داغ ﮔﺮم ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁردهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﺨﺼﻮص درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺣﺮﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .در
روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﻮﻃﯽ ﻏﺬاهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﻨّﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻣﻮا ّد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺁن و اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮا ّد ﻏﺬاﺋﯽ
ﺑﻮﺿﻮح ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

وﻋﺪﻩ هﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻣﻨﻈّﻢ وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻋﺎدت داد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪﻩ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﻪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک  ٢ﺗﺎ  ۴ﺑﺎر ﻏﺬای ﻣﻴﺎن وﻋﺪﻩ داد .رﻳﺘﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻏﺬا ﺧﻮردن ،اﻣﻮرات دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ را
ﻧﻴﺰ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ .وﻗﺘﻴﮑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮردن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاهﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ هﺎی ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺰ راﺣﺘﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻦ ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک
ﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮد ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ از ﻟﻴﻮان ﺑﻨﻮﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳ ّ
ﮐﻮدک در ﺳ ّ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از هﻤﺎن ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺎول ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﻮدک را ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﮏ و
ﻼ و اﺑﺪًا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻤﮏ و ادوﻳﻪ ﺟﺎت ﺗﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪًا ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان
ادوﻳﻪ ﺟﺎت ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﻮدک در ﺳﻨﻴﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ اﺻ ً
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ در ﻏﺬای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دادن ﺧﻮراﮐﻴﻬﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ هﺎی ﺷﮑﺮ دار و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ هﺎی ﮔﺎز دار و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ،ﺑﻴﺴﮑﻮﻳﺖ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ و
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﭼﻴﺰهﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮای دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻀ ّﺮ ﺑﻮدﻩ و اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا را از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻮدک ﻣﻴﻞ زﻳﺎدی ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﻏﺬاهﺎی دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻓﺮاوان از ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻮراﮐﻴﻬﺎی ﭼﺮب و ﺷﻴﺮﻳﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎق

ﺷﺪن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض ﻣﻴﻮﻩ هﺎ و ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ) marjaهﺎ( ﻣﻴﺎن وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻔﻴﺪی هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﺁب و ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ رﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎی ﻣﻌﺪﻩ و رودﻩ
اﮔﺮ ﮐﻮدک دﭼﺎر ﻳﺒﻮﺳﺖ ﮔﺮدد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ او ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ،ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ،ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺎت ،دﻳﮕﺮ ﻓﺮاوردﻩ هﺎی ﺑﻠﻐﻮر
دار ﻏﻠّﺎت و ﻧﺎن دادﻩ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ از دادن ﻏﺬاهﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﭼﺮب و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴّﻪ ﺷﺪﻩ از ﺁرد ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻨﺪم و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ هﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ و
ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺷﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد داری ﻧﻤﻮد .ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ﻓﺮاوان ﺁب و داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮّک ﻧﻴﺰ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را درﻳﺎﻓﺖ دارد .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﺳﺖ .ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دارو ﺑﺮای اﺳﻬﺎل اﺳﺖ و ﺷﻴﺮ دادن را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻮدک ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل
ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﻮدک
ﻦ ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ و ﺑﻬﻨﮕﺎم در ﺁﻣﺪن
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﻮاک زدﻩ ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان ﺣﺎوی ﻓﻠﻮﺋﻮر را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻌﺪ از ﺳ ّ
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﻴﺮی ﻋﻘﺒﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان در ﺻﺒﺤﻬﺎ و در ﺷﺒﻬﺎ ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ .در ﺑﺎرﻩ وﺟﻮد
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻦ ﻳﮑﺴﺎل اوّل او
وﻋﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻮدک در ﺳ ّ
وﻋﺪﻩ
ﻏﺬاﺋﯽ

ﮐﻤﺘﺮ از ۴
ﻣﺎهﮕﯽ

 ۵ﻣﺎهﮕﯽ

 ۴ﻣﺎهﮕﯽ

 ۶ﺗﺎ  ٨ﻣﺎهﮕﯽ

 ٨ﺗﺎ  ١٠ﻣﺎهﮕﯽ

 ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﺎهﮕﯽ

ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩ
و ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
شم

ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩ و ش م
ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر

ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎهﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﺒﺰیﺁب ،ش م ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م

ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎهﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﺒﺰیﺁب ،ش م ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م

 ﻣﻴﻮﻩ هﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری و ﻧﺎن و ش م
ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م  ،ﻣﺎﺳﺖ ﻳﺎ
ﻣﺎﺳﺖ ژﻟﻪ ای

اوّل

شم

شم

شم

دوّم

شم

شم
ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﭘﻮرﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ هﺎ -ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ

شم
ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎهﯽ -ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

 +ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ
زﻣﻴﻨﯽ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت

 +ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ
زﻣﻴﻨﯽ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت

 +ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ،
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺼﻮرت ﭘﻮرﻩ
ش م ﻳﺎ ﺁب
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م

ﺳﻮّم

شم

شم

شم

شم
ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ
ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ﻳﺎ ﭘﻮرﻩ
ﻣﻴﻮﻩ هﺎ

 ﻣﻴﻮﻩ هﺎی رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮریﻳﺎ ﻣﻴﻮﻩ هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ش م ﻳﺎ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م

ﭼﻬﺎرم

شم

شم
ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽﻳﺎ ﭘﻮرﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ رﻳﺰﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ﻳﺎ ﭘﻮرﻩ
ﻣﻴﻮﻩ
 -ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩ

شم
ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽﻳﺎ ﭘﻮرﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ رﻳﺰﺗﻮﺗﯽ اﻧﮕﻮری ﻳﺎ ﭘﻮرﻩ
ﻣﻴﻮﻩ
ش م ﻳﺎ ﺁب

ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﭘﻮرﻩ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﻳﺎﭘﻮرﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ رﻳﺰ ﺗﻮﺗﯽاﻧﮕﻮری ﻳﺎ ﭘﻮرﻩ ﻣﻴﻮﻩ
 ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩش م ﻳﺎ ﺁب

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای دوّم
ﻳﺎ ﻏﺬای درﺳﺖ ﺷﺪﻩ از ﺳﻴﺐ
زﻣﻴﻨﯽ
– ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
ش م ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای دوّم

ﭘﻨﺠﻢ

شم

شم

شم

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای اوّل

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای اوّل

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪﻩ ﻏﺬای دوّم ﻳﺎ
ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩ

ﺷﺸﻢ

شم

شم

شم

)ش م در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(

ﻓﺮﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﺮﻩ
شم
ﻣﺘﻨﺎوﺑًﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از؛
 ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎهﯽ -ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ش م = ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر.
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر )ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ش م( و ﺁﻧﻬﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎج اﻧﻔﺮادی ﮐﻮدک ﺑﻪ او دادﻩ ﺷﻮد .وﻋﺪﻩ هﺎی
ﻏﺬاﺋﯽ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر را ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت اﺣﺘﻴﺎج و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺒﻬﺎ .دادن ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر را در ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ اوّﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻦ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﺎهﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﻦ  ۴ﻣﺎهﮕﯽ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺳ ّ
ﻦ ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﻣﻴﺘﻮان اداﻣﻪ داد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ دادن ﻏﺬای ﺟﺎﻣﺪ را از ﺳ ّ
ﮐﺮدن ﺳ ّ
ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴّﻪ ﺧﻮراک اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد او ﻏﺬا دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻦ  ٢ﺳﺎﻟﮕﯽ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻦ  ٢هﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺳ ّ
ﺗﻮﺟّﻪ :ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات ﻻزم دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ دادن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ د از ﺳ ّ
ﻣﺄﺧﺬ :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﻮار .ﺟﻤﻌﻴّﺖ ﻋﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮرﮐﺎن ﻣﺎﻧّﺮهﺎﻳﻢ . ١٩٩۵

ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻃّﻼﻋﺎت در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١.١.١ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰاﻳﺎ ،ﺣﺪود درﺁﻣﺪ ،ﺣﺪود ﺳﻨّﯽ و ﻏﻴﺮﻩ .هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ادارﻩ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻼ ﻳﺎ از ادارﻩ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻮﺳﻴﺎل( ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻴﺪ.

اهﺪاﺋﯽ وﻻدت
• ﻣﻨﻈﻮر از اهﺪاﺋﯽ وﻻدت هﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﻧﻮزاد ) (äitiyspakkausﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻧﻮاع ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن
ﻧﻮزاد ﻳﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺁن )ﺣﺪود  ٨٠٠ﻣﺎرﮐﺎ( اﺳﺖ .از ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﭽﻪ دوﻗﻠﻮ دوﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ ﻳﺎ دو ﺑﺎر وﺟﻪ ﻧﻘﺪی
ﻳﺎ ﻳﮑﯽ از هﺮ ﮐﺪام ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
• ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ اهﺪاﺋﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوران ﺑﺎرداری دﺳﺘﮑﻢ  ١۵۴روز دوام داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎدر در زﻣﺎن  ۴ﻣﺎﻩ اول دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و در ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺑﻬﻴﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
• اﻳﻦ اهﺪاﺋﯽ از ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠّﯽ )  (KELAﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﺎدری ،ﭘﺪری و واﻟﺪی )( äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
• ﭘﻮل ﻣﺎدری ،ﭘﺪری و واﻟﺪی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺿﻌﻴّﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻧﻮزاد در ﻣﺪّت  ١٠ﻣﺎﻩ اوّل زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻧﻮزاد در اﻳﻦ ﻣﺪّت ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﭘﻮل ﻣﺎدری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﻮزاد و ﺑﻤﺪّت  ١٠۵روز ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ﺣﺪود ﻳﮑﻤﺎﻩ ﻓﺒﻞ از زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
• ﭘﻮل ﭘﺪری ﺑﻪ ﭘﺪر ﻧﻮزاد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺪر
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در دورﻩ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﭘﻮل ﻣﺎدری ١٢ ،روز ﻣﺮﺧﺼﯽ از ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن  ۶روز دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻧﺮود و او ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ روزهﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل واﻟﺪی ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ دورﻩ ﭘﻮل ﻣﺎدری ﺁﻏﺎز ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﻤﺪّت  ١۵٨روز ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد .اﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪ را ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﻪ ﺁن ﻳﮑﯽ از واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
• اﮔﺮ در ﻳﮏ زاﻳﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻳﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل واﻟﺪی ﺑﻤﺪّت  ۶٠روز دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
• هﺮ ﮐﺪام از ﻳﺎراﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠّﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدد.
ﻞ ﭘﻮل روزاﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
• ﻣﻴﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮﻟﯽ ﻳﺎراﻧﻪ هﺎی ﻓﻮق ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دارد ،وﻟﯽ در هﺮ ﺣﺎل ﺣﺪّاﻗ ّ
درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای هﻤﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
• ازﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﺎدری ،ﭘﺪری و واﻟﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎت ﮐﺴﺮ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻣﺎدری ،ﭘﺪری و واﻟﺪی ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ،ﺑﻤﺪّت  ١٨٠روز در
• واﻟﺪﻳﻨﯽ ﻣﺤ ّ
ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻖ اوﻻد
ﻦ  ١٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد.
• ﺣﻖ اوﻻد از ﺑﺎﺑﺖ هﺮ ﮐﺪام از ﺑﭽّﻪ هﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺳ ّ
• ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﻖ اوﻻد در ﺗﺎرﻳﺦ : ٢٠٠١.١.١
 ۵٣۵ﻣﺎرﮐﺎ
 از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اوّل ۶۵٧ﻣﺎرﮐﺎ
 از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دوّم ٧٧٩ﻣﺎرﮐﺎ
 از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮّم ٩٠١ﻣﺎرﮐﺎ
 از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ١٠٢٣ﻣﺎرﮐﺎ
 از ﺑﺎﺑﺖ هﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی ٢٠٠ﻣﺎرﮐﺎ
 اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﻼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎهﺎﻧﻪ  ٢٨٧٢ﻣﺎرﮐﺎ ﺣﻖ اوﻻد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ .از ﺣﻖ اوﻻد ﻣﺎﻟﻴﺎت ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻴﺸﻮد .ﺣﻖ اوﻻد از
ﻣﺜ ً
ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠّﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد.

ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از واﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺎدر ﻳﺎ ﭘﺪر( ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ دورﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻣﺎدری ،از ﺑﭽّﻪ ﻳﺎ ﺑﭽّﻪ هﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ٣ﺳﺎل ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﭽّﻪ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﺎت روزاﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻔﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ) (lapsen kotihoidon tukiرا ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮای هﻤﮕﺎن ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ درﺁﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﭽّﻪ ﺧﺮد
ﺳﺎل هﺴﺘﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪن روزاﻧﻪ اﻃﻔﺎل در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻴﺘﻮان از ادارﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎراﻧﻪ
ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻤﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﭽّﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﺸﻮد.
ﮐﺘﺐ و ﺟﺰوﻩ هﺎ
از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ادارﻩ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺸﻮد:
■ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ) .(Meille tulee vauvaاﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﻮﺋﺪی ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و روﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
■ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دوﺑﻞ ).(Tuplaonni
در درون ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﯽ
• ﻏﺬای ﮐﻮدک ﺷﻴﺮ ﺧﻮارﻩ

اﺗﺤﺎدﻳّﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧّﺮهﻴﻢ:
ﻧﺸﺮﻳّﺎت وﺟﺰوﻩ هﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺳﻔﺎرﺷﺎت از ادارﻩ ﻣﺮﮐﺰی اﺗّﺤﺎدﻳّﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧّﺮهِﻴﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯽMannerheimin Lastensuojeluliitto, Keskustoimisto :
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
ﻓﺎﮐﺲ(٠٩) ٣۴٨١ ١۵٠٢ :
ﺗﻠﻔﻦ(٠٩) ٣۴٨١ ١۴٨٠ :
دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺮﻳّﺎت و ﺟﺰوﻩ هﺎ:
ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻣﺎن ﺷﻴﺮ ﺧﻮارﮔﯽ )(Imetysajan ravitsemus
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻮدک ﺷﻴﺮ ﺧﻮارﻩ )(Imeväisen ravitsemus
ﻧﻮزاد ﮐﻮﻟﻴﮑﯽ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ )(Koliikkivauva perheessä
رژﻳﻢ ﻏﺬای ﮔﻴﺎهﯽ ﮐﻮدﮐﺎن )(Lasten kasvisruokavalio
راهﻨﻤﺎی واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )(Neuvolan rokotusopas
ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﺑﺎرداری )(Raskausajan ravitsemus
ورزش دوران ﺑﺎرداری )(Raskausajan liikunta
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺪون دود ﺳﻴﮕﺎر )(Savuton raskaus
ﻃﻔﻞ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻮازش )(Vauva- huolto, hoiva, hellyys
ﻣﺄﺧﺬ :ﺗﻮﻟّﺪ ﮐﻮدک در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽKarjalankatu 2 C 63, 00520 Helsinki :
ﺗﻠﻔﻦ (٠٩) ٧٢۵٠ ٠٣٠٠ :ﻓﺎﮐﺲ(٠٩) ٧٢۵٣ ٠٣٢٠ :
ﮔﺮوﻩ ﻣﺆﻟّﻔﻴﻦ:
اوﻟّﺎ هﻮﭘّﻮ ) ،(Ulla Hoppuاﺗّﺤﺎدﻳّﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧّﺮهﻴﻢ
هﻨّﻠﻪ ﻳﻮهﺎﻧﺴﻮن ) ،(Hannele Johanssonﺷﻬﺮ واﻧﺘﺎ
ﻣﺎری ﻳﻮؤﺗﻪ ) ،(Mari Juoteوزارت اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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