
تغذى اطفال و شيرخواران

كارت هاى مشور دهى براى كاركنان جامعه



سپاسگذارى      
مجموعه از كارت هاى مشوره دهى، جز از بسته تغذى اطفال و شيرخواران در سطح 
جامعه بوده كه تحت يك همكارى ستراتيژيك بين يونيسف، گروه مركب تخنيكى 
و نقاشى پاليسى و روش تغذى (NPP)، مركز خدمات انسانى، بخش غير انتفاعى 
تحقيق دانشگاهى, LLC (URC/CHS)  ترتيب گرديده است. بسته تغذى اطفال 
و شيرخواران در سطح جامعه مشتمل است بر: رهنمايى تسهيل كننده، ضمايم، 
ممدهاى آموزشى براى استفاده در آموزش دهى كاركنان جامعه؛ رهنمود اشتراك 
كننده گان، بشمول اوراق آموزشى، ابزار نظارت، يك مجموعه 28 بكارت تغذى 
تغذى اطفال و شيرخواران در سطح جامعه و كليدهاى همراه، كتابچه پيام ها، 3 
عدد رساله قابل انتقال به خانه، و يك رهنماى برنامه ريزى و سازگارى كه مشتمل 
است بر: كارت ها براى خالصه سازى براى استفاده توسط دست اندركاران ملى يا 

محلى براى سازگار نمودن استفاده از اين بسته درمحيط خودشان.

تمام مواد آموزشى موجود در بسته تغذى نوزاد و طفل جامعه بصورت الكترونيكى 
نيز موجودده بوده تا پخش و سازگارى آن را تسهيل بخشد. عناصر مختلف بسته 
تغذى نوزاد و طفل جامعه به اساس رهنمودهاى متعدد، پروگرام هاى آموزشى و 
ديگر مواد آموزشىWHO/UNICEF IYCF بوده كه مشتمل است بر: كورس 
هاى آموزشىWHO/UNICEF راجع به تغذى با شير مادر، تغذى متمم و تغذى 
پروژه  توسط  مواديكه  از  همچنان  بسته  اين  در  شيرخوار.  و  نوزاد  دهى  مشوره  و 
URC/ همكارى  و   CARE USA آموزشى،  انكشاف  اكادمى   LINKAGES

CHS در دباب كينيا ترتيب گرديده اند، و مدغم سازى حمايت از تغذى اطفال 

 (CMAM) و شيرخواران در سطح جامعه در تداوى سوئ تغذى حاد در جامعه
كه توسط گروپ هستوى  ENN/IFE و IASC ارائه گرديده، نيز استفاده صورت 
گرفته است. محتويات تخنيكى اين بسته در منعكس ساختن رهنمودها راجع به 
اساسات  بر:  است  مشتمل  كه  مينمايد،  كمك   2010 شيرخوار،  تغذى  و   HIV
مواد  از  عمدتاً  نقاشى  بسته   .HIV زمينه  در  شيرخوار  تغذى  جهت  ها  توصيه  و 
آموزشى، تغير سلوك راجع به تغذى شيرخوار و طفل و ديگر ممدهاى وظيفوى 
امريكا  متحده  اياالت  اداره  مالى  حمايت  و   URC/CHS تخنيكى  حمايت  با  كه 
موسسه  توسط  بينين،  و  نيگار  تانزانيا،  در   (USAID) المللى  بين  انكشاف  براى 
كير USA در در داباب، كينيا و دفاتر يونيسف در كينيا، ماالوى ترتيب گرديده،  

بدست آمده است.

يونيسف  نيويارت  تيم  توسط  جامعه  سطح  در  خواران  شير  و  اطفال  تغذى  بسته 
كه اعضاى اين تيم عبارت اند از: Nune Mangasaryan مشاور ارشد، تغذى 
شيرخواران و اطفال؛ Christiane Ruder متخصص تغذى (تغذى شيرخواران)؛ 
URC/ و   NPP تيم  و  متمم)؛  (تغذى  تغذى  متخصص   Mandana Arabi
CHS كه متشكل اند از Maryanne Stone-Jiménez ماهر آموزش تغذى 
در  شيرخواران  و  اطفال  تغذى  ماهر   Mary Lung’aho شيرخواران؛  و  اطفال 
سطح جامعه/حاالت عاجل؛ و Peggy Koniz-Booher ماهر تغير سلوك و ممد 

هاى وظيفوى تغذى اطفال و شيرخواران انكشاف داده شده است.



اين بسته از كارت ها براى شما ترتيب گرديده تا حين مشوره دهى به 
مادران و ديگر مراقبت كننده گان اطفال راجع به تغذى شيرخواران و 
اطفال كوچك با شما كمك نمايد. مهارت هاى مثبت م مشوره دهى براى 
موفقيت شما مهم ميباشند. بعضى مهارت هاى اساسى  مشوره دهى كه 
در ذيل به نمايش گذاشته شده اند شامل گوش فرادادن و آموزش و به 

همين ترتيب اعتمادسازى و ارائه پشتيبانى ميباشند.
مهارت هاى گوش فرادادن (شنيدن) و آموزش:

از مفاهمه مفيد غير لفظى استفاده نماييد:� 
سر تانرا با سر مادر (يا مراقبت كننده طفل) در يك سطح قرار دهيد.� 
توجه داشته باشيد.� 
مانعه هاى فزيكى را از ميان برداريد� 
وقت كافى اختصاص دهيد.� 
تماس مناسب داشته باشيد.� 
سواالت باز بپرسيد.� 
پاسخها و اشارات را بنمايش بگذاريد كه نشان دهنده عالقه مندى � 

باشد.
چيزى را كه مادر (يا مراقبت كنند ميگويد) بازگو نماييد.� 
از كلمات قضاوت گرانه خوددارى نماييد.� 

مهارت هاى اعتماد سازى و ارائه پشتيبانى:
چيزى را كه مادر (يا مراقبت كننده) فكر ميكند و احساس مينمايد   .1
بپذيريد. قبل از تصحيح هر نظر يا معلومات غلط به مادر (يا مراقبت 
كننده) اجازه دهيد كه راجع به نگرانى هاى شان حرف بزند. اين امر 

در اعتماد سازى كمك مينمايد.
به نگرانى هاى مادر(يا مراقبت كننده) با دقت گوش فرا دهيد.  .2

چيزيكه يك مادر (يا مراقبت كننده) و طفل درست انجام ميدهد   .3
شناسايى و تحسين نماييد. 

عمال كمك نماييد.  .4
در هر زمان معلومات كم و مرتبط به موضوع را ارائه نماييد  .5

مراقبت   ) مادر  براى  كه  نماييد  استفاده  ساده  سخنان  و  كالم  از   .6
كننده) قابل درك باشد.

از كارت مناسب مشوره دهى يا رساله قابل انتقال به خانه استفاده نماييد.  .7
يك يا دو پيشنهاد نماييد، امر نكنيد.  .8

مشوره دهى 3 مرحله ئى تغذى شيرخواران و اطفال
سه مرحله ذيل جهت مشوره دهى با مادران ( مراقبت كننده گان اطفال) 
در مورد تغذى شيرخواران و اطفال كمك مى نمايد. اين سه مرحله عبارتند 

از ارزيابى، تحليل  و عملكرد مى باشد.

 مرحله اول: ارزيابى: پرسيدن، گوش دادن و مشاهده
پرسى  احوال  دوستانه  اشارات  و  الفاظ  با  كننده)  مراقبت   ) مادر  با   •

نماييد.
بعضى سواالت ابتدايى را مطرح نماييد كه اين سواالت مادر ( مراقبت   •

كننده طفل) را به حرف زدن ترغيب مى نمايد.
به سخنان كه گفته مى شود گوش دهيد و با استفاده از مهارت هاى   •
گوش دادن، آموزش، اعتماد سازى و ارائه حمايت مشاهده كنيد كه 

چه چيز جريان دارد.
روش هاى تغذى متناسب به  سن و وضيعت صحى طفل و مادر(   •

مراقبت كننده) را ارزيابى نماييد.
مرحله دوم: تحليل: تشخيص و اولويت بندى مشكالت، در صورت 

موجوديت اضافه تر از يك مشكل.
•  فيصله نماييد كه آيا تغذى را كه  شما مشاهده نموديد متناسب 
به سن كودك است و آيا وضعيت يا صحت طفل يا مادر (مراقبت 

كننده طفل) خوب است.  
اگر مشكل آشكار موجود نباشد مادر ( مراقبت كننده) را ستايش   •
نموده و روى تهيه معلومات مورد ضرورت مرحله بعدى نشو نماى 

طفل تمركز نماييد.
كه  اين  ويا  مشكل   يك  از  تر  اضافه  يا  يك  موجوديت  صورت  در   •
وضيعت صحى طفل يا  مادر ( مراقبت كننده) خوب نباشد. مشكالت 

را اولويت بندى نماييد. 
اگر مادر ( مراقبت كننده) سوال داشته باشد به آن جواب دهيد.  •

مرحله 3: عملكرد: مباحثه نماييد، يك مقدار كم معلومات مرتبط 
اجرا  قابل  عمكردهاى  روى  نماييد،  پيشنهاد  را  موضوع  به 

توافق نماييد.
كم  مقدار  يك  فوق،  شده  تحليل  هاى  فكتور  به  ارتباط  در   •
معلومات مرتبط به وضيعت مادر (مراقبت كننده طفل) را جهت 

نماييد. انتخاب  طفل)  كننده  مراقبت  مادر(  با  ساختن  شريك 
خود را مطمئن سازيد كه مادر ( مراقبت كننده ) را  از باعث عملكرد   •

هاى خوب شان ستايش نموده ايد.
گزينه ها را جهت هدف قرار دادن مشكالت تغذيه يا وضيعت  صحى   •
قابل  كوچك  عملكردهاى  بصورت  كننده)  مراقبت   ) مادر  و  طفل 
اجرا، پيشكش نماييد. براى اين فعاليت ها بايد زمان تعين گردد. ( 

در چند روز يا هفته هاى آينده)
يا  مناسب  دهى  مشوره  هاى  ازكارت  استفاده  با  را  مهم  معلومات   •
در  سواالت  پاسخ دهى  و  خانه  به  انتقال  قابل  هاى(بروشور)  رساله 

هنگام ضرورت، با مادر يا فرد مراقبت كننده طفل شريك سازيد.
با مادر يا فرد مراقبت كننده كمك نماييد تا گزينه را كه وى بمنظور   •
موافق  آن  دادن  انجام  به  شده  شناسايى  مشكالت  بر  آمدن  فايق 

باشد، انتخاب نمايد. اين حالت بنام رسيدن به توافق ياد ميشود.
پيشنهاد نماييد كه مادر يا فرد مراقبت كننده از كجا حمايت اضافى   •
را بدست آورده ميتواند، در صورت ضرورت وى را به تسهيل صحى 
يا  آموزشى  گفتگوهاى  در  كه  نماييد  ترغيب  را  وى  دهيد.  رجعت 

گروپ حمايوى تغذى اطفال و شيرخوار در جامعه اشتراك نمايد.
خود را مطمئن سازيد كه مادر يا فرد مراقبت كننده ميداند كه يك   •
رضاكار جامعه يا ديگر كاركنان جامعه را در كجا پيدا نموده ميتواند.

از مادر جهت وقت كه براى مالقات شما  اختصاص داده است اظهار   •
امتنان نماييد.

در صورت لزوم زمان مالقات بعدى را مشخص نماييد  •

مهارت هاى مشاوره مثبت
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كارت 2



كارت 3

در جريان 6 ماه اول



كارت 4

در جريان 6 ماه اول
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كارت 6



كارت 7



كارت 8



كارت 9



كارت 10



كارت 11

كــمتر از 6 مــاه



كارت 12



كارت 13

تغذى متمم را در 6 ماهگى آغاز نماييد



كارت 14

از 6 الى 9 ماهگى



كارت 15

از 9 الى 12 ماهگى  



كارت 16

از 12 الى 24 ماهگى



كارت 17



كارت 18

چگونه پودر تقويه (حاوى منرال ها و ويتامين ها) را در غذاى تكميلى عالوه نمود



كارت 19

 بزرگتر از 6 ماه



كارت 20

خوددارى
(جلوگيرى  ازمقاربت جنسى)

نورپلنت

وسيله داخل رحمى

كاندم هاى مردانه و زنانه

ادويه ضد حاملگى فمى

بستن نفيرهابستن لول ها در مردان

زرقيات
(®Depro-Provera)

توقف عادت ماهوار از سبب شيردهى 
(تغذى خالص با شيرمادر)



كارت 21



كارت 22

امتناع از تغذى

استفراغ

اسهال

اختالجات انتان طرق تنفسى تب سوئ تغذى



كارت 23

 طفل تان راخالص با شير خود تغذى نماييد و ARVs نيز اخذ نماييد.

از دادن كدام مايع ديگر (حتى آب) و غذاى ديگر به طفل شير خوار تان قبل از 6 ماه خود دارى نماييد.

تنها شير مادر الى 6 ماه

زمانيكه از طفل تان دور هستيد
از شير دوشيده شده پستان     

استفاده نماييد. 



كارت 24

تنها شير مادر

زمانيكه از طفل تان دور هستيد
از شير دوشيده شده پستان     

استفاده نماييد. 

 حتى اگر ARVs هم موجود نباشد طفل را بصورت خالص با شير خود تغذى نماييد.

از دادن كدام مايع ديگر (حتى آب) و غذاى ديگر به طفل تان قبل از شش ماه خوددارى نماييد



كارت 25

از تغذى با شير مادر بصورت مكمل خوددارى نماييد
تنها از فارموالى اطفال يا شير مصنوعى استفاده نماييد



حاالت خاص، كارت 1

 حاالتيكه در آن بايد از دادن شير مادر بصورت كامل جلوگيرى صورت گيرد 
تنها از فارموالى اطفال يا شير مصنوعى استفاده نماييد



حاالت خاص، كارت 2

طفل 6 الى 24 ماهه كه با شير مادر تغذى نميگردد

6 لى 9 
ماهگى

9 الى 12 
ماهگى

12 الى 24 
ماهگى

هر روز عالوه نماييد هر روز عالوه نماييد هر روز عالوه نماييد




