مادر عسیس

 - 5تشای ایٌکِ ضیشخَاس تتَاًذ تِ ساحتی ٍ تِ هقذاس کافی اص ضیش

سٍی ًَک سیٌِ تاقی گزاضتِ ضَد تا دس هؼشض َّا خطک ضَد،

تغزیِ تا ضیش هادس تایذ تالفاصلِ پس اص تَلذ ضشٍع ضَد ٍ اٍلیي

هادس تغزیِ ًوایذ تْتش است خطک ٍ تویض تاضذ .ضوٌاً پیچیذى

پس اص ضیش دادى ًیاصی تِ ضستطَی سیٌِ ًوی تاضذ.

غزای ًَصاد ،ضیش هادس تاضذ .ضیشی کِ پس اص تَلذ ًَصاد اص سیٌِ

سفت ٍ سخت ٍ هحیط تسیاس سشد یا گشم هَخة کاّص اضتْای

 - 9تشای ایٌکِ تشضح ضیش لثاس سا کثیف ًکٌذ هی تَاى اص یک

هادس تشضح هی ضَد ،آغَص (کلستشٍم یا هاک) ًاهیذُ هی ضَد..

کَدک دس ضیش خَسدى هی ضَد.

تکِ پاسچِ تویض ٍ لطیف کِ دس داخل سیٌِ تٌذ قشاس هی گیشد

حدن ضیش هادس دس سٍصّای اٍل (آغَص ) هحذٍد تَدُ ٍ هوکي است

 - 6ضوا هادس ػضیض تایستی دس ٌّگام ضیشدادى ٍضؼیت دسستی

استفادُ کشد تا ضیشی کِ تشضح هی ضَد خزب ضَد ٍ لثاس سا

دس ّش ًَتت ضیشدّی حتی اص یک یا دٍ قاضق هشتاخَسی دس ّش پستاى

داضتِ تاضیذ  .تْتش است ٌّگام ضیش دادى اص چٌذ تالص استفادُ

خیس ًکٌذ .اص دستوال کاغزی تِ ػلت اهکاى ایداد حساسیت

تداٍص ًکٌذاّا ًیاص ًَصاد ّن دس ّویي حذٍد است .هکیذًْای هکشس

کیٌذ تا اص خستگی ٍ کوشدسد خلَگیشی ضَد .هؼوَلی تشیي

استفادُ ًطَد.

ضیشخَاس ،هقذاس ضیش هادس سا هطاتق ًیاص ٍ سضذ کَدک افضایص هی

سٍش ضیش دادى تغل گشفتي ًَصاد است تطَسیکِ ضاًِ ًَصاد سٍی

 - 10پس اص اتوام ضیشدّی یا ّش صهاى کِ الصم تاضذ تایستی

دّذ.

آسًح ٍ سشش تش سٍی تاصٍ ضوا ا قشاس گیشد صَست تایستی

َّای هؼذُ ًَصاد سا تخلیِ ًوَد .تِ هٌظَس تسْیل تخلیِ َّا اص

برای شیردهی بهتر به نکات زیر توجه کنید:

هقاتل سیٌِ قشاس گشفتِ ،چاًِ تِ سیٌِ چسثیذُ ضَد ٍ سش ٍ تذى

هؼذُ تِ سٍدُ ٍ کاّص احتوال تشگطت ضیش اص هؼذُ تِ طشف

 - 1طَل هذت ضیشدّی اص ّش پستاى ٍ فَاصل ضیشدّی اص ّواى

ًَصاد دس یک اهتذاد تاضٌذ ٍ دست ًَصاد کِ دس تواس تا تذى

دّاى ،ضیشخَاس سا تایذ تِ پْلَی ساست قشاس داد.

سٍص اٍل تَلذ تایذ هطاتق هیل ٍ دلخَاُ ضیشخَاس تاضذ ٍ ّشگض

ضوا است دس پْلَی ضوا قشاس گیشد (تیي ًَصاد ٍ تذى هادس ًثایذ

 - 11در تؼضی اص هَاسد اص خولِ ٍضؼیت ًادسست هکیذى کِ

ًثایذ تشای آى هحذٍدیتی قائل ضذ .تٌاتشایي اص تٌظین تشًاهِ دقیق

فاصلِ تاضذ )و باسن ًَصاد دس آغَش ضوا تاضذ .ضوٌاً تایذ

هتَقف کشدى تغزیِ اص پستاى ضشٍسی است ًثایذ پستاى سا اص دّاى

هثالً ّش  2- 4ساػت یکثاس تشای ضیش دادى تایذ خَدداسی ضَد تا

پَضص تذى ًَصاد کن تاضذ تا تواس تذى هادس ٍ ًَصاد تْتش تشقشاس

ضیشخَاس تیشٍى کطیذ تلکِ تایذ اًگطت کَچک دست سا اص گَضِ

ضیشخَاس تش حسة ًیاص ٍ گشسٌگی دس ّش ساػت کِ هایل است تا

ضذُ ٍ تواس پَست تِ پَست تیطتش صَست گیشد .تغییش حا لت

دّاى ضیشخَاس ٍاسد دّاى کشد تا خال ًاضی اص هکیذى تشطشف ٍ

ضیش هادس تغزیِ ضَد.

دادى ضوا دس ّش ًَتت ضیشدّی ًکتِ هْوی است صیشا تاػث هی

پستاى تِ ساحتی سّا ضَد.

 - 2قثل اص ّش تاس ضیشدادى حتواً تایستی دستْایتاى سا تا آب ٍ

ضَد کِ ّوِ هٌاطق سیٌِ تحشیک ٍ تخلیِ گشدًذ گشدًذ ٍ

ًَ - 12صاد دس سٍصّای اٍل ،کوی ٍصى خَد سا اص دست هی

صاتَى تطَییذ ٍ دس صَست اهکاى سٍصی یکثاس استحوام کٌیذ ٍ

تیطتشیي فطاس هکیذى تِ هٌاطق هختلف سیٌِ ٍاسد ٍ ّویي اهشتِ

دّذ ،ایي پذیذُ طثیؼی است ٍ خای ًگشاًی ًیست ٍ ًثایذ آى سا

یا حذاقل سٍصی یکثاس سیٌِ ّایتاى سا فقط تا اب سادُ تطَییذ.

خا لی ضذى کاهل سیٌِ ٍ تشضح تیطتش ضیش کوک هی ًوایذ.

تِ حساب کوثَد ضیش هادس گزاضت.

 - 3تشای ضستطَی پستاى ّا تْتش است تدض آب اص ّیچ هادُ یا

 - 7دس ّفتِ ّای اٍل دس ّش ٍػذُ تغزیِ تْتش است اص ّش دٍ

 - 13تْتشیي ساُ تشای تطخیص کافی تَدى ضیش هادس ،افضایص

هحلَل ضذػفًَی ًظیش صاتَى یا الکل استفادُ ًگشدد صیشا هوکي

پستاى تِ ًَصاد ضیش داد تا سثة تحشیک تشضح ضیش ضَد .دس ّفتِ

ٍصى ضیشخَاس تش اساس هٌحٌی سضذ است کِ تا هشاخؼِ تِ

است هٌدش تِ تشک خَسدى ًَک پستاى ّا ضَد.

ّای تؼذ تش حسة ًیاص ٍ هیل ضیشخَاس هی تَاى اص یک یا

پضضک یا هشاکض تْذاضتی ـ دسهاًی ٍ تا ٍصى کشدى هاّیاًِ

 - 4دس صهاى ضیش دادى ،تایذ ػالٍُ تش ًَک پستاى ،تخص تیشُ سًگ

دٍ پستاى استفادُ کشد.تایذ تَخِ داضت کِ دس ضیش دادى تایذ تِ

ضیشخَاس ،ایي کاس هیسش است.

اطشاف ًَک پستاى سا ًیض دس دّاى ضیشخَاس خَد قشاس دّیذ.

تٌاٍب اص سیٌِ ّا استفادُ ًوَد.

 - 14هذفَع ًَصادی کِ اص ضیش هادس تغزیِ هی کٌذ ،ضل تش ٍ

سػایت ایي ًکتِ اص سهَص هَفقیت هادس دس ضیشدّی است ٍ دس ػیي

 - 8پس اص خاتوِ ضیش دادى ٍ قثل اص پَضاًذى سیٌِ ،تشای

دفؼات آى ًیض تیطتش اص دفؼات اخاتت هضاج ًَصادی است کِ تا

حال هاًغ اص تشک خَسدى ًَک پستاى هادس خَاّذ ضذ.

خلَگیشی اص صذهِ تِ ًَک سیٌِ تْتش است یک قطشُ ضیش تش

ضیش خطک تغزیِ هی ضَد.
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 - 16اص هْن تشیي ًطاًِ ّای کافی تَدى ضیش تشای ًَصاد ،تؼذاد

( سثضیداتَّ ،یح ،کذٍ حلَایی ٍ  )...دس سطین غزا یی تاى

دفؼات ادساس ٍی است .دس حالت کافی تَدى هقذاس ضیشًَ ،صاد

تَصیِ هی گشدد .تطَس کلی ّیچ غزایی ًثایستی تی دلیل اص سطین

تایذ سٍصاًِ  6تا  8تاس ادساس کٌذ.

غزایی هادس ضیشدُ حزف ضَد ّوچٌیي هادس ًثایذ دس تغزیِ خَد

 - 17دس صَست دسدًاک تَدى سیٌِ ٍ احساس پشی دس سیٌِ هی

صیا دُ سٍی ًوایذ تا تذیي ٍسیلِ اص چشتی ّای رخیشُ ضذُ دٍساى

تَا ًیذ تا استفادُ اص حشاست هشطَب ،دٍش گشم ،هاساط،

تاسداسی استفادُ کٌذ ٍ صٍدتش تِ ٍصى طثیؼی تاص گشدد.

داًطگاُ ػلَم پضضکی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی تْشاى
تیواسستاى کَدکاى تْشاهی

ضیشدادى هکشس ٍ تخلیِ هذاٍم ٍ صحیح آى احساس دسد ٍ

چگونه می توانید

سٌگیٌی سیٌِ سا کاّص دّیذ .الصم است کِ اص استشاحت دادى
تِ سیٌِ ّا خَدداسی کٌیذ ٍ ًثایذ ضیشدادى اص پستاى ّا سا تِ دلیل
دسد ،صخن یا ًاساحتی هتَقف کٌیذ.

بهتر به نوزاد

 - 18تَخِ تِ تغزیِ صحیح ،فؼالیت خسوی هٌاسة ٍ پشّیض اص
خستگی دس دٍساى ضیشدّی داسای اّویت هی تاضذ .تغزیِ

خودشیر

خَب ٍ داضتي رخایش کافی دس دسٍاى تاسداسی ٍ ّوچٌیي دس
دٍساى ضیشدّی تِ تشضح تیطتش ضیش ٍ تغزیِ هَفق ضیشخَاس

دهید؟

کوک هی کٌذ .استفادُ اص ضیش دس سطین غزایی هادساى ضیشدُ
تسیاس تَصیِ هی ضَدً ٍ .یض هی تَاًیذ اص هاست ،دٍؽ ،کطک ٍ

کد) 10 - 4( :

پٌیش ٍ سایش هَاد لثٌی ًیض تشای دسیافت هیضاى کلسین هَسد ًیاص
استفادُ کٌیذ ّوچٌیي هصشف هایؼات کافی ٍ هصشف ٍیتاهیي
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