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افراد در تماس با مواد منفجره به ش�ل ها� متعدد� دچار آسيب م	 شوند �ه ا�ن آسيب ها م	 تواند ناش	 از برخورد تر�ش ماده انفجار� تا سوختگ	 حرارت	 �ا شيميا�	 باشد. قرار گرفتن در معرض موج انفجارعوارض 
متعدد� مانند نابينا�	، قطع عضو، جوشگاه ها� دائم	 رو� صورت و بدن  و ناشنوا�	 را به دنبال دارد. مهرداد عل	 بخش	، جانشين مد�ر�ت بحران رئيس سازمان پزش�	 قانون	  گفت :  آسيب ها� روان	 ناش	 از 

استرس وارد شده به افراد ��	 د�گر از ا�ن نوع صدمات است.

تغذيه دوران شيردهى
و  باردار�  دوران 
ها�  دوره  شيرده	، 
زندگ	  در  حيات	 
مادران است �ه در آن مصرف، ميزان و �يفيت 
صحيح غذا خوردن م	 تواند تعيين �ننده 
سالمت مادر و�ود§ باشد. از جمله ا�ن موارد 

م	 توان به ن�ات ز�ر اشاره �رد:
کالرى اضافه: مادر در دوران شيرده	 برا� 
شير  توليد  جهت  نياز  مورد  انرژ�  تامين 
نياز  اضافه  �الر�   ٦٠٠ تا   ٥٠٠ به  �اف	 
دارد .بنابرا�ن هر زمان �ه احساس گرسنگ	 

داشتيد، از غذاها� متنوع استفاده �نيد.
دریافت مایعات: خانم ها در طول شيرده	 
نياز  اضافه  ما�عات  س	  س	   ٧٠٠ حدود 
دارند تا آن را با آب از دست رفته در جر�ان 
توليد شير جا�گز�ن �نند. نوشيدن ما�عات 
در طول روز با�د به ميزان	 باشد �ه رنگ ادرار 

روشن باشد. 
و�ژه  به  ضرور�  چرب  اسيدها�  امگا٣: 
مغز  رشد  در  مهم	  نقش   ٣ امگا  تر�يبات 
وچشم شيرخوار ا�فا م	 �ند.بدن ما نم	 
تواند ا�ن اسيد چرب را توليد �ند و�ود§ تنها 
در صورت	 آن را در�افت م	 �ند �ه شير مادر 

حاو� ا�ن اسيد چرب باشد.
پرهيز غذایی: بهتر است رژ�م غذا�	 مادر با 
مشورت پزشº �ا �ارشناس تغذ�ه تعيين شود 
.به طور �ل	 مادران شيرده پرهيزات غذا�	 
خاص	 ندارند هر چند �وليº نوزاد �ا وا�نش 
ها� آلرژ�º در شيرخواران م	 تواند وابسته 

به رژ�م غذا�	 مادر باشد اما نادر است .
حميده جعفرزاده- کارشناس مامایی 

بانو


