شیر مصنوعی:
آنچه باید بدانید

مناسب برای نوزادان
استراتژی آغازین

انتاریو

استفاده از این کتابچه
خانواده ها به دالیل پزشکی یا شخصی به نوزادان شیر مصنوعی  -به طور انحصاری یا به عنوان غذای تکمیلی -می دهند .این کتابچه به
والدین ،خانواده ها ،پرستارها و ارائه کنندگان خدمات مراقبتی نوزادان کمک می کند که شیر مصنوعی را بدون خطر به نوزاد بدهند یا
نگهداری کنند .اطالعات این کتابچه برای نوزادان سالم و کامل تهیه شده است .این منبع حاوی اطالعاتی درباره خطرات و هزینه تغذیه کودکان
با شیر مصنوعی است که به خانواده ها کمک می کند تصمیم آگاهانه ای بگیرند.

•
• سه نوع از شیر مصنوعی را با لحاظ مقررات ایمنی برای
آگاهانه تصمیم بگیرید.

دادن به نوزاد آماده کنید.

•به نوزاد خود با توجه به عالئم تغذیه ای او شیر بدهید.
•شیر را به طور مطمئن نگهداری و جا به جا کنید.
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اندیشیدن به تغذیه با شیر مصنوعی
سازمان بهداشت جهانی ،بهداشت کانادا ،سازمان متخصصین تغذیه کانادا و جامعه متخصصان کودک کانادا توصیه به تغذیه نوزاد با شیر
مادر – به طور انحصاری در شش ماه اول زندگی نوزاد و همراه با غذاهای مناسب تکمیلی تا دو سالگی یا بیشتر – می نمایند.
والدین ممکن است به دالئل مختلفی به نوزاد خود شیر مصنوعی بدهند .آنها ممکن است فقط شیر مصنوعی یا آن را همراه با شیر مادر به
نوزاد بدهند .تغذیه با شیر مصنوعی ممکن است انتخاب اول والدین نباشد .اگر شما باید تغذیه با شیر مادر را با غذای دیگری تکمیل کنید
صفحه  ۴را ببینید.
والدین ممکن است به خاطر تغذیه نوزاد خود با شیر مصنوعی احساس خوبی نکنند یا عذاب وجدان داشته باشند .اگر شما چنین احساسی
دارید ،مفید است که با یک مراقبتگر بهداشتی صحبت کنید.
اگر تغذیه با شیر مصنوعی تصمیم درستی برای شما و نوزادتان است ،مهم است که اطالعاتی داشته باشید که به شما کمک کند در برنامه
خود برای تغذیه با شیر مصنوعی احساس راحتی کنید .اگر شما امیدوارید که به تغذیه با شیر مادر برگردید ،با مراقبتگر بهداشتی خود یا
یک مشاور شیردهی صحبت کنید که به شما در برنامه ریزی برای این امر و رسیدن به آن کمک کند.

مهم است که همه خانواده هایی که به تغذیه نوزاد خود با شیر مصنوعی
می اندیشند ،اطالعات زیر را داشته باشند که بتوانند آگاهانه تصمیم
بگیرند.
•دادن شیر مصنوعی به نوزادی که از شیر مادر تغذیه می کند
ممکن است باعث کاهش میزان شیر مادر شود و بر برنامه او در
دادن شیر خود به نوزاد تأثیر بگذارد.
•نوزادانی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند در معرض خطر
بیشتری برای عفونت گوش ،مشکالت ریوی و تنفسی ،اسهال
و سندروم مرگ ناگهانی نوزاد () قرار دارند .بعدتر در
زندگی این نوزادان خطر بیشتری برای مشکالتی مانند اضافه
وزن ،چاقی و بیماری های مزمن مانند دیابت وجود دارد.
•مادرانی که به نوزادشان شیر خود را نداده اند در معرض
خطرات سالمتی بیشتری مانند خونریزی پس از زایمان ،دیابت
نوع دوم ،سرطان پستان و سرطان تخمدان هستند.
در روزهای اول دادن شیر مصنوعی به نوزاد ،مادران ممکن است
در پستان های خود احساس پُری و درد داشته باشند .راههای زیادی
برای تسکین درد وجود دارد که شما می توانید درباره آنها با مراقبتگر
بهداشتی خود صحبت کنید ،راههایی مانند کمپرس سرد ،فشردن آرام
پستان با دست و استفاده از داروهای ضد التهاب و ضد درد.
جدول زیر هزینه متوسط تغذیه نوزاد با شیر مصنوعی ساده در یک سال
را نشان می دهد .این هزینه شامل هزینه های شیشه شیر ،سر شیشه و سایر وسايل شیردهی یا هزینه آماده کردن یا نگهداری شیر مصنوعی
نیست.

شیر مایع آماده

 ۳۳۶۰دالر در سال

عصاره شیر مایع

 ۱۱۰۰دالر در سال

شیر خشک

 ۹۰۰دالر در سال

این اعداد هزینه تقریبی شیر مصنوعی از زمان تولد تا یک سالگی
را نشان می دهند .این هزینه با زمان تغییر می کند و بستگی به محل
زندگی شما دارد .اعداد مبتنی بر هزینه های تقریبی در سه ناحیه
انتاریو در سال های  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵هستند.

گاهی اوقات ممکن است کیفیت شیر مصنوعی هنگام تولید آن در کارخانه خراب شود .برای مثال ممکن است که شیر در تماس با باکتری ها
) حاوی نکات ایمنی و هشدارهای
قرار گیرد یا ترکیبات آن ناقص یا اشتباه باشد .وبسایت کانادایی های سالم (
فراخوانی محصوالت از سوی کارخانه هاست .شماره تولید شیرمصنوعی خود روی قوطی شیر را با شماره های ذکرشده در این وبسایت
مقایسه کنید .برای دیدن این سایت و ثبت نام برای دریافت هشدارها به این آدرس بروید:
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php

تکمیل تغذیه با شیر مادر
اگر شما به نوزاد شیر مادر می دهید و نوزاد به کالری بیشتری نیاز دارد ،باید به نوزاد خود یک غذای تکمیلی بدهید .بهترین گزینه شیر پستان
است .این شیر می تواند با دست یا با کمک شیردوش دوشیده شود .دادن شیر مصنوعی به نوزاد ممکن است میزان تولید شیر در بدن شما را
کاهش دهد .این کار ممکن است به خاتمه زودهنگام شیردهی از پستان ،پیش از زمانی که شما در نظر داشتید ،بیانجامد.
شیر تازه خود شما که با دست یا با استفاده از شیر دوش دوشیده شده است.
شیر خود شما که فریز شده و پیش از استفاده آب شده است.
شیر پاستوریزه شده انسان (شیر پستان) از یک بانک شیر .بعضی از بانکهای شیر ممکن است فقط برای نوزادان با نیازهای ویژه مانند
نوزادان نارس شیر کافی داشته باشند.
شیر مصنوعی تجاری که از شیر گاو تهیه شده است.
بیشتر نوزادانی که شیر مصنوعی می خورند بهترین واکنش را به شیری دارند که از شیر
گاو تهیه شده است .شیرهای مصنوعی خاص فقط وقتی باید مورد استفاده قرار گیرند که
مراقبتگر بهداشتی شما توصیه کرده باشد.
بسیاری از والدین از شیشه شیر برای دادن شیر به نوزاد استفاده می کنند اما این همیشه
بهترین راه دادن شیر مصنوعی به نوزاد نیست .نوزادانی که با شیشه شیر تغذیه می شوند
ممکن است خوردن شیر از پستان را سخت تر بیابند.
می توانید به نوزاد خود به شیوه های زیر شیر مصنوعی بدهید .با کمک یک متخصص
آگاه این راهها را لحاظ کنید:
• فنجان (فنجان روباز ،نه دردار) یا قاشق
•کمک شیردهی از طریق یک لوله که روی پستان شما قرار می گیرد.
•تغذیه با انگشت از طریق یک لوله که روی انگشت تمیز شما قرار می گیرد.
• وسایل تغذیه تخصصی

تغذیه با استفاده از فنجان روباز

این کتابچه شامل اطالعاتی درباره وسایل شیردهی و شیشه شیر در صفحه  ۹و نحوه شیردهی با شیشه شیر در صفحه  ۱۷است.

•کسب کمک از افراد آگاه که به شما کمک کنند میزان شیر پستان خود را نگاه دارید و شیردهی از پستان را بهبود ببخشید.
•تغذیه با شیر مادر و استفاده از شیر مصنوعی فقط به عنوان غذای تکمیلی
•دادن شیر پستان دوشیده شده و شیر مصنوعی

•خدمات در محل زندگی شما مانند کلینیک شیردهی یا حمایت های مادر به مادر .می توانید اطالعات مربوط به این خدمات را اینجا ببینید:
•لیگ اللیش کانادا به آدرس
•واحد بهداشت عمومی محلی شما به آدرس:
www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
•در این آدرس یک مشاور شیردهی را در محل زندگی خود بیابیدwww.ilca.org/why-ibclc/falc :

•

خدمات حمایتی شیردهی تله هیلث انتاریو  ۲۴ساعت روز  ۷روز هفته به شماره1-866-797-0000 :

چگونه شیر مصنوعی را انتخاب کنیم
•شیر مصنوعی تهیه شده از شیر گاو برای بیشتر نوزادانی که از شیر مصنوعی تغذیه می کنند توصیه می شود .بیشتر انواع شیر
مصنوعی از شیر گاو تهیه شده و به آن مواد مغذی افزوده شده است.
•شیر مصنوعی تهیه شده از سویا برای نوزادان توصیه نمی شود مگر در مورد نوزادانی که شرایط ویژه پزشکی دارند .بعضی
اوقات والدین به دالیل شخصی ،فرهنگی و مذهبی از سویا استفاده می کنند.
•از شیر مصنوعی خانگی و شیر معمولی گاو یا سایر حیوانات استفاده نکنید .این شیرها مواد مغذی کافی برای نوزادان ندارند و
ممکن است برای نوزاد زیانبار باشند.
•درباره میزان شیر و آب دستورالعمل دقیق روی قوطی شیر را رعایت کنید .افزودن آب اضافی شیر را رقیقتر و کم ریختن آب آن
را غلیظ تر می کند و این امر می تواند برای نوزادتان خطرناک و ناسالم باشد.
شیرهای مصنوعی که به نام ارگانیک و همراه با افزودن پریبیوتیک ،پروبیوتیک ،چربی های امگا سه () یا پروتئین
•
های «تا حدی شکسته شده» تهیه شده اند مورد نیاز نیستند .تحقیقات فایده این نوع شیرها را نشان نداده است.
•نوزادانی که از شیرمصنوعی تغذیه می کنند تا زمان  ۹تا  ۱۲ماهگی باید شیر بخورند .به شیرهای مصنوعی «متعاقب» نیازی
نیست.

•شیر مصنوعی مایع آماده – نیازی به آب نیست.
•عصاره شیر مایع – باید با آب ضدعفونی شده ترکیب شود.
•شیر خشک – باید با آب ضدعفونی شده ترکیب شود.
شیر مصنوعی مایع آماده و عصاره شیر مایع تا زمانی که ظرف
آنها باز نشده است ضدعفونی هستند .شیر خشک ،ضدعفونی نیست
و ممکن است حاوی باکتری خطرناکی باشد که باعث بیماری نوزاد
شود.
نوزادانی که در معرض بیشترین خطر ابتالء به عفونت هستند باید
از شیر مایع ضدعفونی مانند شیر مصنوعی مایع آماده یا عصاره
شیر مایع تغذیه کنند.

•نوزادان نارس.
•نوزادان با وزن تولد پایین تا پیش از دوماهگی.
•نوزادان با سیستم ایمنی تضعیف شده.

تمیز کردن شیشه شیر و
وسایل شیردهی

در

شیشه شیر

همیشه شیشه های شیر و وسایل دیگر شیردهی نوزادانی را در هر
سنی از شیر مصنوعی تغذیه می شوند بشویید .این کار همه ذره های
باقیمانده شیر و آلودگی را پیش از ضدعفونی کردن از میان می برد.
از شیشه های شیر با جنس شیشه یا پالستیک بدون بیسفنول آ
) استفاده کنید .مطمئن شوید شیشه ها شکستگی یا ترک
ندارند ،رنگ عوض نکرده اند و قسمت های آسیب دیده ندارند که
امکان شکستن داشته باشد.

سرپیچ
سر شیشه

دیسک

دستهای خود را با آب گرم و
صابون بشویید .ظرف شویی
و محل آماده کردن شیر را با
یک پارچه تمیز ،آب گرم و
صابون تمیز کنید .سپس سنگ
آشپزخانه را با ترکیب  ۵میلی
گرم (یک قاشق چایخوری)
وایتکس و  ۷۵۰میلی گرم (سه
پیمانه) آب ضدعفونی کنید .این
محلول را در یک آبپاش بریزید
و روی آبپاش برچسب بزنید .محلول را روی سنگ آشپزخانه بپاشید
و با یک حوله تمیز پاک کنید.

از یک فورچه مخصوص شیشه که فقط برای شستن وسایل
شیردهی به نوزاد استفاده می شود ،کمک بگیرید .داخل شیشه
های شیر و سر شیشه ها را فورچه بکشید که کامالً از وجود شیر
تمیز شوند.

وسایل را با آب گرم خوب آبکشی کنید .بگذارید شیشه های شیر
و وسایل شیردهی روی یک حوله تمیز بر یک سطح تمیز خشک
شوند .حاال شما آماده اید که این وسایل را ضدعفونی کنید.

