
(Farsi) 2022 ژوئن  cdph.ca.gov/formula :دیگر به روزرسانی ها و منابع در

اطالعات مورد نیاز خانواده هایی که برای پیدا کردن 
شیر خشک با مشکل مواجه هستند

نوزادان برای سالم ماندن به ترکیب مناسبی از مواد مغذی نیاز دارند و این مواد مغذی در شیر مادر و شیر خشک های مورد تأیید »سازمان غذا 
و داروی ایاالت متحده« )United States Food and Drug Administration  ،FDA( یافت  میشود. در  حالیکه پدر و مادرها و مراقبان 

در سرتاسر کشور تالش می کنند تا برای نوزادشان شیر خشک پیدا کنند، سالمت نوزاد شما به استفاده از محصوالتی بستگی دارد که مطابق با 
استانداردهای فدرال و دستورالعمل های درج شده روی برچسب محصول تولید می  شوند. درطول این دوران مملو از استرس و اضطراب، »اداره 

سالمت عمومی ایالت کالیفر نیا« )California Department of Public Health( و »آکادمی پزشکی اطفال آمریکا« 
)American Academy of Pediatrics( نکته هایی را برای ایمن نگه داشتن نوزادان ارائه می دهند. 

نحوه پیدا کردن شیر خشک
در ساعت های مختلفی از روز خرید کنید. فروشگاه ها در زمان های 	 

مختلف روز محموله ها را دریافت می کنند، بنابراین ممکن است صبح ها 
قفسه ها خالی و عصرها دوباره پر شوند. 

از خانواده و دوستانتان بخواهید که به شما کمک کنند تا ذخیره شیر خشک 	 
مورد نیازتان را پیدا کنید تا مجبور نباشید به طور مکرر به فروشگاه ها، 

بانک های مواد غذایی یا دیگر منابع اجتماعی ارائه دهنده شیر خشک رفت 
وآمد کنید.

اگر نوزاد شما به شیر خشک مخصوص نوزادان نارس یا شیر خشک 	 
درمانی نیاز دارد، با ارائه دهنده مراقبت از سالمت خود مشورت کنید. 

ارائه دهندگان ممکن است ذخیره مورد نیازتان را داشته باشند یا شما را در 
این زمینه راهنمایی کنند. 

برای دریافت کمک و راهنمایی، با دفتر محلی »برنامه تغذیه مکمل برای 	 
( در منطقه تان تماس بگیرید. اگر واجد WICزنان، نوزادان و کودکان« )

 به شما کمک می کند تا ثبت نام کنید WIC هستید، دفتر محلی WICشرایط 
و تسهیالت موجود برای تهیه شیر خشک را در اختیارتان قرار می دهد. 

 تماس بگیرید یا به 2-1-1برای ارتباط با منابع محلی با شماره 	 
www.211.org.رجوع کنید 

 همچنین، می توانید شیر مادر را از یکی از بانک های تأیید شده 	 
 mothersmilk.org شیر مادر تهیه و استفاده کنید: 

.uchealth.service-now.com/cspیا 

نوزادانی که از شیر خشک درمانی یا تخصصی استفاده نمی کنند، معموالً 
می توانند تغییر برند شیر خشک را تحمل کنند.

 از شیر خشک متفاوتی استفاده کنید. بعضی از شیرخشک های 	 
 موجود در بازار در خارج از ایاالت متحده تولید می شوند، اما 

 هستند. FDAمورد تأیید 
به یاد داشته باشید که شیر خشک را به طور ایمن و با استفاده از 	 

دستورالعمل های درج شده روی برچسب محصول ترکیب کنید. همیشه 
دقت کنید که آب را به میزان درست اضافه کنید. اگر مقدار خیلی زیادی 
آب یا مقدار خیلی کمی شیر خشک اضافه کنید، می تواند خطرآفرین باشد. 
شیر خشک رقیق شده باعث ایجاد عدم تعادل در مواد معدنی مانند سدیم می 

شود که می تواند به عملکرد مغز و اعصاب آسیب برساند.
قبل از آماده کردن شیر خشک باید دست ها و تجهیزات را بشویید و سطح 	 

هایی که وسایل را روی آن می گذارید تمیز کنید. اگر دست ها و نواحی 
مخصوص آماده سازی شیر خشک را تمیز نکنید، باکتری های مضر می 

توانند نوزاد را بیمار کنند.
پس از سپری شدن تاریخ انقضای درج شده در قسمت »تاریخ مصرف«، 	 

از شیر خشک استفاده نکنید. این تاریخ تضمین کننده ایمنی، مواد مغذی و 
کیفیت شیر خشک است. 

بعضی از کودکان می توانند شیر خالص پاستوریزه شده گاو را به عنوان 
جایگزین شیر مادر استفاده کنند 

 ماه و نوزادانی که از شیرخشک 6مصرف شیر گاو برای نوزادان زیر 	 
های تخصصی استفاده می کنند توصیه نمی شود.

 ماهه یا بزرگ تر است، می توانید تا چند روز از شیر 6اگر نوزاد شما 	 
گاو استفاده کنید تا بتوانید شیر خشک پیدا کنید یا با ارائه دهنده خدمات 

مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید. اگر بیشتر از یک هفته از شیر گاو 
استفاده کنید، ممکن است برای سالمت نوزادتان مضر و خطرآفرین باشد.

در بیشتر موارد نمی توان نوزاد را تا قبل از تولد یک سالگی با شیر گاو 	 
 ماهگی 11 یا 10تغدیه کرد، اما بعضی از نوزادان می توانند زودتر در 

شیر گاو بخورند. با ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمت خود در مورد 
این گزینه مشورت کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر و لینک 
های منابع، کد زیر را اسکن کنید
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کودک شما ممکن است برای مصرف غذای جامد آماده باشد و این 
باعث می شود که کمتر به شیر خشک نیاز داشته باشد

معرفی غذاهای جامد برای نوزادان بزرگ تر:
با اینکه شیر خشک و شیر مادر از مهم ترین منابع تغذیه کودکان تا یک 	 

سالگی به شمار می روند، پدر و مادرها می توانند در حدود 4 تا 6 
ماهگی بعضی از غذاهای جامد را نیز امتحان کنند.

زمانی نوزاد آمادٔه شروع تغذیه با غذاهای جامد است که نشانه هایی 	 
از آمادگی در او مشاهده شود، مثالً توانایی نشستن و کنترل سر و 

گردن را داشته باشد و به جای اینکه غذا را با زبانش از دهان بیرون 
بریزد، آن را قورت دهند.

از ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمت بپرسید که آیا نوزاد شما 	 
آماده است تغذیه با غذای جامد را شروع کند.

 ماهه و بزرگ تر: 10برای نوزادان سالم 
در این سن، اشتهای نوزاد در هر روز متفاوت است، بنابراین نوزاد 	 

ممکن است در بعضی از روزها به مقدار بیشتری غذاهای جامد 
و در روزهای دیگر به مقدار بیشتری شیر مادر یا شیر خشک نیاز 

داشته باشد. 
اگر کودک غذاهای متنوعی مانند غذاهای پوره شده و غذای 	 

مخصوص بزرگ ترها را بخورد و بتواند از فنجان استفاده کند، ممکن 
است آمادگی خوردن غذاهای جامد بیشتری را داشته باشد. در این 

شرایط، شیر خشک می تواند به صورت میان وعده یا مکمل غذای جامد 
مصرف شود. 

اگر نمی توانید شیر خشک پیدا کنید، با پزشک اطفال صحبت کنید زیرا 	 
ممکن است نوزاد شما بتواند برای مدت کوتاهی شیر گاو مصرف کند 
و همزمان به امتحان کردن غذاهای جامد، به ویژه غذاهای غنی شده با 

آهن، ادامه دهد. 
از ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمت بپرسید که آیا نوزادتان به 	 

ویتامین های حاوی آهن نیاز دارد یا خیر. 

دیگر گزینه های تغذیه با شیر مادر را در نظر بگیرید 
شاید بتوانید برای مدت بیشتری نوزاد 	 

را با شیر مادر تغذیه کنید. اگر در 
مورد از شیر گرفتن نوزادتان فکر 

کرده اید، شاید بهتر باشد کمی بیشتر 
صبر کنید. 

می توانید شیر خشک کمتری بدهید و 	 
نوزاد را بیشتر با شیر مادر تغذیه 
کنید. اگر نوزاد هم با شیر مادر و 

هم با شیر خشک تغذیه شود، این کار 
ممکن است به افزایش میزان شیر 

مادر کمک کند. با ارائه دهنده خدمات 
مراقبت از سالمت یا مشاور شیر دهی 

خود صحبت کنید.

از امتحان کردن درمان های خودسرانه اجتناب کنید، زیرا نوزادان 
خردسال بسیار آسیب پذیر هستند 

از شیر خشک خانگی استفاده نکنید  
 بررسی و تأیید شوند، زیرا ترکیب FDAشیرخشک ها باید توسط 	 

کردن همه عناصر موجود در شیر خشک به طور ایمن کار دشواری 
است و باید به درستی انجام شود. 

حتی یک اشتباه کوچک باعث می شود که نوزاد به خاطر باکتری های 	 
مضر بیمار شود. مصرف بیش از حد برخی از عناصر تشکیل دهنده 

شیر خشک می تواند به کلیه های نوزاد فشار بیاورد. ممکن است میزان 
برخی از مواد مغذی در شیر خشک خانگی بسیار کم باشد و نوزاد 

مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل را جذب نکند.
با اینکه در گذشته از شیر خشک خانگی استفاده می شد، اما خطرهای 	 

زیادی برای نوزادان داشت. دستورالعمل های آنالینی که برای تهیه 
شیر خشک خانگی وجود دارد، به دلیل احتمال آلودگی و غلظت 
نامناسب مواد مغذی باعث بروز مشکالت ایمنی چشمگیری می 

شوند. طبق موارد گزارش شده، بعضی از نوزادان به خاطر مصرف 
شیرخشک های خانگی در بیمارستان بستری شده اند. 

مصرف شیرهای جایگزین که برای بزرگساالن مناسب است، ممکن 
است برای نوزادان خطرناک باشد

شیر بز سرشار از پروتئین و مواد معدنی است که می تواند باعث کم 	 
آبی بدن شود و برای کلیه های نوزاد مضر باشد.

شیرهای مورد استفاده برای کودکان نوپا »شیر خشک« نیستند. بلکه 	 
نوشیدنی های مغذی هستند که از پودر شیر و شکر تهیه می شوند 

و مواد مغذی مورد نیاز نوزاد را تأمین نمی کنند. اگر هیچ انتخاب 
دیگری ندارید، این محصوالت یا شیر گاو می تواند به مدت چند روز 

برای نوزادانی که نزدیک به یک سال سن دارند بی خطر باشد. 
 شیرهای گیاهی مانند سویا، برنج، جو دو سر و شیر گیاهی 	 

 شاهدانه جایگزین مطمئنی برای شیر خشک نیستند. آنها فاقد 
 بسیاری از عناصر تشکیل دهنده و همچنین چربی مناسب برای 

رشد مغز کودک هستند.

اگر نمی توانید شیر خشک پیدا کنید و هیچ یک از توصیه 
های باال برای نوزاد شما مؤثر نیست، با ارائه دهنده خدمات 
مراقبت از سالمت خود تماس بگیرید تا وضعیت را ارزیابی 

کند، جایگزین های بیشتری را معرفی کند و برخی از ارائه 
دهندگان ممکن است چند نمونه شیر خشک داشته باشد و 

بتوانند در اختیارتان قرار دهند. اگر نگران نوزادتان هستید 
و نمی توانید با ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمت تماس 

بگیرید، به بخش اورژانس بیمارستان محلی تان مراجعه کنید.
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