سواالت متداول عرضه کننده گان خدمات که چند مکمل مغذی کوچک ( )MMSرا به خانم
های حامله توزیع می کنند
هدف
از این برگه اطالعات برای مشاوره خانم های حامله در جریان مراقبت های قبل از والدت وجهت راهنامیی پروگرام خود برای اطمینان از دسرتسی
خانم های حامله که به  MMSدسرتسی ندارنداستفاده کنید.

 .1مکمل های مغذی کوچک چندگانه چیست؟

•مکمل های ریز مغذی چندگانه ( )MMSیک مکمل غذایی روزانه از ویتامین ها و مواد معدنی است.
•مغذی های کوچک که اغلب به آنها ویتامین ها و مواد معدنی گفته می شود  ،برای رشد سامل  ،پیشگیری از بیامری و رفاه
حیاتی است .اگرچه فقط به مقدار کم مورد نیاز است  ،اما مغذی های کوچک توسط بدن ساخته منی شوند و باید از رژیم
غذایی یا مکمل تهیه شوند.

 .2ماذا يوجد يف مكمالت االغذية الدقيقة املتعددة؟

•هر مکمل  MMSحاوی  ۱۵ویتامین و مواد معدنی رضوری (ریز مغذی ها) برای تأمین نیازهای تغذیوی بیشرت زنان در دوران حاملگی است.
• MMSبا استفاده از فورمول  ( UNIMMAPآماده سازی قبل از والدت چند مغذی کوچک بین املللی ملل متحد) ترکیب می شود و حاوی  15ریز
مغذی زیر است :ویتامین های ( A ، C ، D ، E ، B1تیامین)( B2 ،رایبوفالوین) ( B3 ،نیاسین)  B12 ،B6 ،و فولیک اسید و همچنین مواد معدنی
آهن ( ،) Feزینک ( ،) Znمس  ،آیودین و سلنیوم ()Se
•برای اطالعات بیشرت در مورد مواد تشکیل دهنده  ،به حقایق مکمل مراجعه کنید.

 .3آیا  MMSبا آهن و فولیک اسید ( )IFAمتفاوت است؟
•بله  MMS ،حاوی  ۱۵مغذی کوچک مختلف از جمله آهن و فولیک اسید است  ،در حالی که  IFAفقط شامل ۲
ریز مغذی (آهن و فولیک اسید) است.
•مشابه  IFA ، MMSمیزان کم خونی مادر را کاهش می دهد .با این حال  ،زنانی که در دوران حاملگی دچار
کمبود تغذیه  ،یعنی کم خون و یا کمبود وزن هستند  ،از مزایای بیشرتی از  MMSبرخوردار هستند.
•شواهد نشان می دهد که مرصف  MMSدر دوران حاملگی مورد اضافی بهبودی را در نتایج تولد فراتر از موارد
ارائه شده توسط  IFAفراهم می کند .مزایای اضافی به شمول کمبود شامل موارد زیر است:
•وزن کم هنگام تولد ))LBW
•سن کوچک برای حاملگی ))SGA
•تولد زودرس (کمرت از  ۳۷هفته)
•مرگ و میر نوزادان در  ۶ماهگی
•تولد مرده

موجودیت مایکرونیوترینت
در :MMS
آهن ( ، )Feفولیک اسید
 ،ویتامین  ، Aویتامین C
 ،ویتامین  ، Dویتامین E
 ،ویتامین ( B1تیامین) ،
ویتامین ( B2ریبوفالوین) ،
ویتامین [( B3 ]1نیاسین) ،
ویتامین  ، B6ویتامین B12
 ،زینک  ،مس  ،آیودین و
سلینیوم
موجودیت مایکرونیوترینت
در :IFA
آهن و فولیک اسید

 .4چگونه زنان  ،کودکان متولد نشده و نوزادان می توانند از  MMSبهره مند شوند؟
خانم های حامله در دوران حاملگی به ویتامین ها و مواد
معدنی نیاز بیشرتی دارند  ،که غالباً تنها از طریق رژیم غذایی
برطرف منی شوند .ارائه  MMSدر دوران حاملگی می تواند
به رفع این نیازهای مغذی افزایش یابد .ویتامین ها و
مواد معدنی  ،مانند آنهایی که در  MMSیافت می شوند  ،می
توانند به شام کمک کنند:
•کم خونی مادر  ،شب کوری و سایر عالئم ناشی از کمبود
ویتامین و مواد معدنی را کاهش دهد.
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•خطر ابتال به وزن کم هنگام تولد  ، ))LBWسن کم بارداری ( ، )SGAوالدت زودرس  ،تولد نوزاد مرده و مرگ و میر نوزادان را کاهش دهید.

 .5آیا  MMSیک دوای باروری است؟

نخیر .در حالی که زنانی که حامله هستند می توانند از بهبود تغذیه بهره مند شوند  MMS ،دوای حاملگی نیست .برای مشاوره در مورد باروری به
زنان توصیه کنید با داکرت مشورت کنند.

 .6آیا  MMSیک تابلیت ضد حاملگی است (تنظیم خانواده)؟
نخیرMMS .

7

تابلیت ضد حاملگی نیست و برای تنظیم خانواده استفاده منی شود.

 .آیا می توان MMS

را بعد از حاملگی دریافت کرد؟

 MMSبرای پاسخگویی به نیازهای خانم های حامله تنظیم شده است .با این حال  ،اگر
بعد از حاملگی  MMSباقیامنده باقی مانده باشد ،مکمل های باقیامنده را در دوران بعد از
والدت و  /یا هنگام شیردهی مرصف کنید .شیردهی تنها با شیر مادر باید از رشوع تولد تا ۶
ماهگی ادامه داده شود .سپس  ،در  ۶ماهگی همراه با ادامه شیردهی تا  ۲سالگی یا بیشرت ،
غذاهای مکمل (جامد) مناسب و مصون از نظر تغذیه ای معرفی کنید.

 .8چرا در  MMSفقط  ۳۰میلی گرام آهن وجود دارد
درحالیکه  IFAمعموالً حاوی  ۶۰میلی گرام است؟
•رهنمودهای  WHOقبل از تولد برای یک تجربه مثبت حاملگی ( )۲۰۱۶برای جلوگیری از کم خونی مادران  ۳۰-۶۰ ،میلی گرام در روز مکمل آهن را
توصیه می کند.
•با مرصف  MMSبا  ۳۰میلی گرام آهن به صورت روزانه در دوران حاملگی می توان از کم خونی مادر جلوگیری کرد.
•برخی از ویتامین ها و مواد معدنی موجود در فرمولیشن  UNIMAPبرای  ، MMSجذب آهن را افزایش می دهند  ،بنابراین برای کاهش کم خونی ،
بناٌ منیتواند آهن مورد نیاز را جهت کاهش کمخونیفراهم سازد.

 .9آیا خانم حامله می تواند  IFAو  MMSرا با هم یکجا مرصف کند؟

* در موارد کم خونی شدید در حاملگی (طبق تعریف مقامات محلی صحی)  ،علل و معالجه
آن باید توسط یک متخصص مراقبت های صحی تعیین شود.

نخیر .برای هدف پیشگیری  ،توصیه منی
شود که یک زن حامله همزمان از MMS
و  IFAاستفاده کند .این ممکن است
منجر به دریافت آهن  ۹۰میلی گرام در
روز شود  ،که ممکن است عوارض جانبی
مانند قبضیت  ،استفراغ  ،دلبدی و اسهال
ایجاد کند.

 .10چه کسی واجد رشایط استفاده از  MMSاست؟
خامنهای حامله  ،حتی االمکان در رشوع حاملگی
معیارهای حذف از استفاده:
مردان  ،کودکان و زنانی که حامله نیستند
زنان حامله که قبالً از کلینیک محلی یا خدمات اوت ریچ  IFAاستفاده می کردند

 .11چگونه باید  MMSرا توزیع کرد؟
ارائه دهندگان خدمات باید بدانند که چگونه به زنان حامله  MMSبدهند:
•به هر خانم حامله یک بوتل حاوی  ۱۸۰مکمل  MMSبرای استفاده در دوران حاملگی خود بدهید .به دالیل مصونی و
جلوگیری از تخریب  ، MMSمکمل ها را در بوتل اصلی نگه دارید.
•خانم ها را تشویق کنید که روزانه در طول حاملگی یک تابلیت  MMSرا الی خالی شدن بوتل مرصف کنند (به طور مثال ،
او می تواند هنگام شیردهی مرصف کند).
•به زنان در مورد نگهداری مصون  ،دوز مرصفی  ،عوارض جانبی و هشدارها اطالع دهید و نحوه باز كردن رسپوش مقاوم به
طفل را به آنها نشان دهید.
نحوه باز کردن رسپوش های مقاوم در برابر طفل:

از کف دست برای محکم فشار
دادن رسپوش استفاده کنید.

رسپوش را در جهتی که فلش ها
نشان می دهد بچرخانید (در خالف
جهت عقربه های ساعت).

رسپوش را دور کنید.

 .12چگونه باید  MMSبطور مصون ذخیره شود؟
ذخیره:
•بوتل  MMSرا در مکان خشک و رسد  ،بین  ۱۵تا  ۳۰درجه سانتی گرید نگهداری کنید.
•بوتل را کامالً محکم بسته و از دسرتس کودکان دور نگه دارید.

 .13چگونه خامنها باید از  MMSاستفاده کنند؟
How often

•در طول حاملگی روزانه ( ۱یک) تابلیت  MMSمرصف کنید.

چند وقت:

Taking a Multivitamin Tablet

•زنان باید به محض اینکه می دانند حامله هستند مرصف  MMSرا آغاز کنند.
•مرصف  MMSدر شب و  /یا همراه با غذا و آب ممکن است به کاهش عوارض
جانبی کمک کند.
•اگر پس از حاملگی  MMSدر بوتل باقی مانده است  ،مکمل های باقی مانده را
در دوران پس از والدت و  /یا هنگام شیردهی مرصف کنید.
Multivitamin tablets should be
taken every day, but only one
tablet once a day.

یک
eating,فقط
روز یک  -و
womenبوتل  ،هر
shouldخالی شدن
تا
After
pregnant
take
1 tablet—swallowed
whole—together
with liquid once daily.
 MMSرا استفاده کنید.
تابلیت -

 .14عوارض جانبی احتاملی  MMSچیست؟
مکمل های  MMSاگر طبق دستور مرصف شوند  ،عوارض جانبی جدی ایجاد منی کنند .با این حال  ،برخی از زنان پس از مرصف  MMSدچار
ناراحتی معده (مثالٌ دلبدی  ،استفراغ و اسهال)  ،قبضیت  ،رسدرد یا طعم غیرمعمول یا ناخوشایند دهان خود می شوند .این عوارض جانبی اغلب
موقتی هستند و با سازگاری بدن با دوا از بین می روند.
مرصف  MMSبا مایعات  ،غذا یا هنگام خواب می تواند عوارض جانبی را کاهش دهد .با این حال  ،در صورت ادامه عالئم  ،خانم حامله باید با
متخصص مراقبت های دوران حاملگی خود صحبت کند.

 .15آیا خانم حامله می تواند پس از چند روز وقفه به استفاده از  MMSادامه دهد؟
بله  ،اما اگر خامنی یک روز را فراموش کند  ،روز دیگر نباید دو تابلیت
مرصف کند .در عوض  ،فقط  ۱عدد در روز به صورت عادی مرصف
کنید .پیامک باید هر روز گرفته شود  ،اما فقط یک بار در روز.

 .16آیا استفاده از  MMSمی تواند منجر به والدت «اطفال بزرگ» شود
بزرگ برای سن حاملگی ( )LGAهستند؟
 MMSرشد و منو مطلوب جنین را تقویت می کند زنان قد کوتاه (کوتاهی قد و قد کوتاه برای سن) باید در متام دوران حاملگی تحت نظر قرار گیرند و
مراقبت های زنان و والدت مناسب را برای اطمینان از والدت سامل دریافت کنند.
برای اطمینان از یک تجربه مثبت و سامل حاملگی  ،به زنان توصیه کنید:

رژیم غذایی سامل داشته باشید

فعالیت های بدنی را در
برنامه روزمره خود بگنجانید

به طور منظم رشکت کنید
قرار مالقات های دوران حاملگی

وزن را در دوران حاملگی
کنرتول کنید

دیابت یا شکر  ،از جمله دیابت
حاملگی را مدیریت کنید

 .17آیا زنان حامله هنوز باید به خدمات مراقبت های قبل از والدت هنگام استفاده از
 MMSمراجعه کنند؟
بلی .متام خامنهای حامله باید حتی در هنگام استفاده از  MMSنیز
به خدمات مراقبت های قبل از والدت ( )ANCادامه دهند .عالوه
بر مرصف  MMS ، ANCمنظم توسط ارائه دهنده خدمات صحی
بسیار مهم است.

 .18چگونه می توانم به تشویق خانم های حامله برای استفاده روزانه از  MMSکمک کنم؟
•از خانم بخواهید دستورالعمل ها را برای اطمینان از درک مطلب تکرار کند یا از او سوال کنید تا درک خود را بررسی کند.
•به خانم یادآوری کنید که  MMSرا با دوستان یا خانواده خود به اشرتاک نگذارد زیرا این ها مخصوص خانم های حامله تهیه شده و برای طفل در
حال رشد مهم است MMS .را در مکان امن و دور از دسرتس اطفال نگهداری کنید.
•برای اینکه  MMSبهرتین عملکرد را داشته باشد  ،هر روز از یک بتابلیت در جریان حاملگی استفاده کنید .درباره راهکارهایی برای کمک به خانم
برای یادآوری استفاده روزانه از  MMSاستفاده کنید .در اینجا چند مفکوره وجود دارد:
☑بعد از غذا هر روز در هر ساعت یک بار از  MMSاستفاده کنید (این به ایجاد عادت کمک می کند اما برای تاثیر  MMSالزم نیست).
☑زنگ ساعت را تنظیم کنید یا از یادآوری دیگری برای گرفنت پیام روزانه  MMSاستفاده کنید.
☑بوتل را در محلی نگه دارید که هر روز دیده می شود  ،اما از دسرتس کودکان دور باشد.
☑از خانواده یا دوستان بخواهید در یادآوری کمک کنند
•اگر خامنی یک روز را فراموش کرد  ،روز بعد دو تابلیت  MMSنگیرید .فقط به مرصف روزانه یک مورد ادامه دهید
•از خانم سو ال کنید که آیا او هیچ نگرانی در مورد  MMSدارد یا دلیلی دارد که ممکن است آن را مرصف نکند.
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