
 

 
 
 
 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسال� افغا�ستاناعالم�ه 
 _________________________________________________________ 

از   ی�ی و خردسال و جلوگ خوار �ی ش اطفالمناسب  تغذیاز  ت�حما بهفراخوان 
مادر در  �ی ش یها ن�گ� �و جا انخوار �ی ش الیفرمو  ع�ــــناخواسته و توز  یكمكها

ا  19 -د�کوو   فع� ط�افغا�ستان تحت �ش

�-2020 

 ،زراعتسازمان غذا و  ،برنامه جهاین غذا  ،سازمان جهاین صحت ،) با همکاری یون�سفMOPHوزارت صحت عامه (
کای  ) Save the Children( حفاظت از اطفال ،)ACF( ای.�.اف  ،حفاظتافغا�ستان خواستار  تغذی کلس�ت و کل�ه �ش

ی و  19-کوو�د  اضطراری فع� وضع�ت دساالن در ج��انور و مناسب نوزادان و خ مصون تغذیترو�ــــج و �شتیباین از  بکارگ�ی
وری و م�ن از  �ن خوار و ش�ی س�� ،ش�ی پودریتوز�ــــع و استفادە از  ،ش�ی پودری احت�اط در برابر اهدای غ�ی ا (پودر فرمول ش�ی

 .میباشد / مایع)

 
ا  یش�ت �و در معرض خطر ب د �تمام نوزادان و خوردساالن  مشخصا مورد تهد تغذیو  صحت، 19-د�کوو   فع� یاضطرار  ط�در �ش

بهداشت مانند  م��وط به یها�ــمار �/ ب �ی وا� یها�ــمار �ب ش�ت �ب �عیش مرتبط �ی تأث ل�مشخصا به دل �ی خطر مرگ و م قرار دارند. 
� م احتما� ش�اسهال و افزا مله عدم کنندە از ج  د �عامل �شد نیدر افغا�ستان با چند ژە�امر به و  نیاست. ا اد �ز  ،تغذیسوء  ان�ی

 .است ش�ت �ب یی غذا ت�امن
 

ات ش اس�ت � و خوردساالن چن خواران�ی ش تغذی یبرا جهای�  ی�ی ح م نی  ان�ق��ان ن�رت� یپذ ب�که: "نوزادان و خوردساالن از آس  دهد ��ش
 ،یوجود دارد که در مواقع اضطرار  جیتصور غلط را ک�هستند.  )ا�سان غ�ی طب�� (ساختۀ دسِت  ا� ��طب یحاالت اضطرار 

س  ل�از مادران به دل یار ��س  تغذیمادر و  �ی ا شب تغذیکنند. قطع   د� �ی ش توانند به اندازە کا��  ن� گر �د نا�ا��  تغذی ا�اس�ت
صحت  سازمان جهای�  یدهد. "همانطور که در رهنمودها � ش�را افزا �ی و مرگ و م یمار �ب ،تغذیخطر سوء  ،نامناسب ��تکم
  6تا  خواران�ی ش یبرا د��ی ش ق�که باعث �ش�   دار �پا ط�مح جاد �صورت گرفته است، ا د �تأ�

گ
� و همچن ماه�  ��تکم تغذی نی

  6در  اطفال یبرا د��ی مناسب و ادامه ش
گ

  2 ا� ماه�
گ

با مداخالت چند  بای� یمحافظت و �شت ،ارتقا  د �فراتر از آن با و سال�
و  نخوارا�ی مناسب ش تغذیاز  ت�. همچنان، وزارت صحت عامه خواستار حماد �ی منسجم صورت گ ص��ی غ و ص� یسکتور 

-د�کوو   �ی همه گ یمار �ب ج��اندر در افغا�ستان (�عی� ش�ی پودری) مادر  �ی ش ن�گ� �جا مجاز  �ی غ یاز اهدا ی�ی خردساالن و جلوگ
 .باشدیم 19

 
ا�طمادر در  �ی با ش تغذی  تغذی ت�و تق�  ت�مطابق مقررە حما. م�شوددر برابر عفونت  محافظت اسا� باعث ،یاضطرار  �ش
� و همچن ،مادر در افغا�ستان �ی توسط قانون ش طفل � رهنمود ب نی  ا � ،خوار �ی تدارک و ارتقاء فرمول ش ،ما� یکمک ها ،المل� نی

را�ز در م د �وچوشک را نبا خوار �ی ش یغذاها ،و پودرها  عات�ما ا �س�  �ی ) از جمله شعیما ا �(پودر  �ی ش یهر ن�ع فرآوردە ها
� تم را �کند ز   � ش�ت �فقط خطر ابتال به عفونت ها را ب تغذیاستفادە از غذاها، بوتل ها  کرد.   ه�جامعه ته ا �و  ص�  حیکردن صح  �ی

 .منظم آنها دشوار است و ضد عفوی� 
 

ا � گذشته در افغا�ستان و همچن  یاضطرار  ط�تج��ه �ش � �شان دادە شدە است که چن گر �مناطق د نی ه به صورت  ک  محصوالیت  نی
 موجب  دادن من�ف � �ی اندازد و اغلب مادران را از ش جان نوزادان را به خطر � ،کم مورد هدف قرار گرفته اند 

�
 کند و متعاقبا



 

� تدارکات و ارتقاء چن ،ما� یکمکها  رشیپذ ،کمک ما�  ،شود. هرگونه استفادە � د��ی عادات و فرهنگ ش تضع�ف  محصوالیت  نی
کاء  فی�  بای� یبا �شت ،باشد که وزارت صحت عامه ها مندی از �ن قیدق ایب �بر ارز  مبتی�  د �با ا ،�ش  یها نه�ت �س از گ� سخ ط�در �ش
باشند و در ن ر یشدە مادر که امکان پذ اهدا  �ی و ش یپرستار  ،)�ستای�  غدواتتوسط  �ی ش دو�ارە (ترشح re-lactationمانند  گر �د

مادر  �ی باقانون ش طفل تغذی ت�و تق�  ت�حما حه�و ال  )Codex Alimentarius( یها ار �از مع د �محصوالت با ،صورت لزوم
 .د�نما یو �ی افغا�ستان، پ

 
وع   6 مادر از زمان تولد ا� �ی با ش خالص  تغذیزودهنگام و  �ش

گ
 ماه�

 �تق� 
�
سازمان  یها ه�مهم است که همه مادران طبق توص ار ��س ،حال نیکنند. با ا  را آغاز � د��ی تمام مادران در افغا�ستان ش با
ا جهای�   ادامه دهند:  د��ی به ش 19-د�کوو   ط�صحت و�ش

 
وع به ش ک� ان�در ج�  -   د��ی ش خالصو به طور  د ی�نمابه نوزادان  دادن�ی ساعت �س از تولد، �ش

گ
 180( را تا شش ماه�

� تأم ی. براد �روز) ادامه ده   ک� عات�و ما یی غذا یازها�ن نی
گ

 �ی به غ ��و ما یی غذا چیه ،نوزاد در طول شش ماە اول زند�
� ن -آب  حیت  -مادر  �ی از ش  .ست�الزم ن �ی

 
م در هنگا تنف� حفظ الصحه تطبیق اصولتوانند با  � 19-د�صحت، زنان مبتال به کوو  سازمان جهای�  فع� یها ه�طبق توص

� دستها قبل و بعد از ل دن�مانند پوش ،تغذی � به طور مرتب سط�ح را تم؛ طفلمس کردن ماسک؛  وشسنت  ،کردن  ی� و ضد عفو �ی
اقدامات  باتا  ند �ی قرار گ ت�مورد حما د �با ،ستند �ن ل�دادن ما �ی به ش ��که خ  یی . خانم هانمایند تغذ�ه اطفال خود را با ش�ی مادر 

س و قابل قبول قابل ،ممکن کش�دە شدە مادر از جمله  ،دس�ت د� دو�ارەبرای ش  تخص� بای� ی�شت افت�، در تغذ�ه باش�ی ، و در �ی
 نمایند.  تغذی، اطفال خود را با ش�ی مادر ا�سای�  �ی ش هدا ا صورت امکان توصل به

 
ا ا ،19-د�کوو   فع� ط�در �ش  من�ا یاگوشه ها و پناهگاە ه  جاد �کند،  تا از ا  ل�مادر را �سه �ی با ش تغذیشود که  جاد �ا د �با ���ش

 یااز مادران بر  ت�و حما ق�حاصل گردد. �ش�  نانیمادر به مادر، اطم یها ت�و از حما ک�به  ک�مشاورە  ،مادران و نوزادان یبرا
وع یب    به نوزاد ا� د��ی و ادامه دادن ش مان��س از زا د��ی درنگ ش �ش

گ
بر  ش�ت �ب د �که تأ�  مهم است. در حا� ار ��س شش ماه�

و   / تنف� اقدامات بهداشت شخ� نیا ،شود �دستور دادە م 19-د�آلودە به کوو  دە�ی به مادران ش و تنف� اقدامات بهداشیت 
و توسط همه مادران / پرستاران  د��ی از ش ت�و حما ج�ــــدر ترو  دخالن�توسط تمام ذ د �با 19-د�اقدامات کاهش خطرکوو  ه�کل

 شود .  عم�
 

 اند�شدە  تغذی مادر �ی ش از کم�ت از شش ماە که   طفل تغذی
 

� اول وع د��ی ش د ��شدە اند، با تغذیمادر  �ی از شش ماە که از شکم�ت نوازادان   یبرا تغذی یانتخاب روش ها نی مجدد  مجدد (�ش
 ا �و  توسط کارمندان ماهر مانند ارائه دهندگان خدمات ص� مصنو� تغذی وقیت  ا �نباشد  ر یامکان پذ نی) باشد. ا�ر اد��ی ش

ل دق د �الزم است و با خوار �ی ش یفرمول ها ،شود  ز �ج� نوزاد ت تغذیمشاوران  مراە با آموزش ه ،استفادە شود  پزش� قیتحت کن�ت
 دە�رد آموزش دف ک�که توسط   دن�مکمل مک یها ک�از تکن ا � الس�گ  ک�با  تغذیو استفادە (از جمله نحوە  ه�ته ،بهداشت

 ر یسا ،خوار �ی ل شمانند فرمو  استفادە از محصوالیت  .د�استفادە کن ها به حداقل رساندن خطرات مرتبط با آن یشود) برا بای� ی�شت
را  یار م�ب و تغذیسوء  افزا�ش خطر مصاب شدن به  یدر مواقع اضطرار  ش�ی س��ا پودر آن / مایع و ی  �ی ش یفرآوردە ها
  داشتهبه دنبال 

گ
ن اولزمان�که تنها  گ��نه ن�آخ� این دهد و  را در معرض خطر قرار � و زند� تر به طور   نمصو  یها نه�گ�   نی

 .میباشد ،د �ی گ  قرار � کامل مورد برر�
 

 اطفال که باالتر از شش ماە سن دارندمکمل  تغذی
 

  سن از باالتر  اطفال
گ

ارند. د از �خطر ن متناسب با سن و یب  ،یمواد مغذ یمکمل حاو  یمادر به غذاها �ی عالوە بر ش شش ماه�
س،  مح� یغذاها د �با ت�اول�    مورد قبولغذاهای در دس�ت

گ
 مصون و پا�مناسب و متناسب با سن، متن�ع،  ی، مواد مغذفرهن�

 .باشد
 

� مختلف (حب��ات، پروتئ یی حداقل چهار گروە غذا - �  وەیگوشت و م  ،نی �سته به  الاطف ،ک�) در روز. به طور  جات�و س�ب
 ،یی در هر وعدە غذا الس�گ  �ت یل ��م 250تا  یقاشق غذاخور  2بار در روز�ا مقدار حدود  4-2مقدار  د �سن خود با

 .شوند �ه تغذمطابق به سن 



 

  تغذیرا  خوردساالن ،کم�  یپخت و پزغذاها یو دستورالعمل ها ،متن�ع و مح� یبتوانند با استفادە از غذاها د �پرستاران با
� کنند. همچن   یبه کاهش حجم کار مادر توجه شود و زمان الزم برا د �با نی

گ
 .وداطفال خوردسال فراهم ش حیصح �ه تغذو  آماد�

 
� ا ور  نیشناخنت س بودن مواد غذا ،19-د�کوو   یها ی�ی است که در طول همه گ ینکته �� � یی در دس�ت خانوادە ها    و دس�ت

خوردن  , هستند ر یپذ ب�آس ژە�و طور خردسال به  اطفال) و PLWs( دە�ی که زنان باردار و ش  یی جاتا  ،ممکن است محدود باشد 
دە ا  ف�ط  مصون�ت یاست که برا ت�بدن حائز اهم یاز عنا� مکمل برا کا��   ر یمقاد افت�از در  نانیاطم یاز غذاها برا یگس�ت

� ن ک�  ،ما� ،، گوشت(حب��ات ی� یشامل منابع پروتئ د �با یی مواد غذا عمو� ع�ــــتحت توز  یی غذا ی. سهم هاباشد یمهم م ار ��س �ی
�  وەیتخم م�غ) و م شدە و  ی�سته بند یمادر و غذاها �ی ش ن�گ� �تازە تا حد امکان باشد و از هر ن�ع محصوالت جا جات�و س�ب

 .د�کن  یشدە خوددار  یفرآور 
 

وزارت  ،مادر همراە است �ی ش یها ن�گ� �که با تمام انواع جا  ،نوزادان و خردساالن �ی و مرگ و م یمار �از ابتال به ب ی�ی جلوگ یبرا
کا  تغذی از بای� یو �شت ج�ــــترو  ،محافظت یارائه شدە برا یخواهد که دستورالعمل ها خود � یصحت عامه از تمام دولت و �ش

وع مادر ( �ی با ش د�خالص  و  زودهنگام�ش  یها وەیو مکمل و ش مصون یی غذا یکنند. و مکمل ها  ت�) و متناسب با سن را رعاش�ی
 .ندینما یو �ی پ 19-د�کوو   نهیخردسال در زم اطفال یو پاسخ برا یز �به عنوان مؤلفه مهم برنامه ر  تغذی

 
 
 
 

 جاللتماب
 وز�ر ءاسم و امضا 

 وز�ر صحت عامه
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