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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                     

 

 شروع شما نوزاد تولد از پس زود خیلی باید آل ایده طور به مادر شیر با تغذیه

 با بدن و پوست تماس در اگر و است هوشیار تولد از پس معموالً کودک. شود

. کرد خواهد جستجو را پستان خودبخود طور به ، نشود اختالل دچار مادرش بدن

 به باید کودک بودن مادهآ دادن نشان هنگام مادر که دهد می نشان تحقیقات

 لباس و کردن حمام ، گیری وزن از قبل است ممکن این. کند تغذیه خود نوزاد

 پوست به پوستی تماس ، نیست پذیر امکان این که هنگامی.باشد آنها پوشیدن

  تواند می ، شود فراهم شما با آشنایی زمان دهد می اجازه که نوزاد و مادر بین

 .بیفتد اتفاق درما شیر با تغذیه از قبل

 شیردهی ساعت اولین در

 باعث این:زیرا است مهم بسیار تولد از بعد یا اول ساعت در مادر شیر با تغذیه

 شیر توانید می که باشید داشته بیشتری اطمینان مادر عنوان به شما شود می

 ، مادر شیر اولین) آغوز ایمونولوژیکی اثرات دریافت به شروع شما کودک.دهید

 می تحریک شما کودک روده و هضم.کند می( بیماری و عفونت برابر در محافظت

 مشکالت از است ممکن ، کند تغذیه درستی به مرحله این در کودک اگر.شود

 .شود می تقویت شما کودک و شما بین پیوند.شود جلوگیری مکیدن

 

 سزارین عمل از بعد مادر شیر با تغذیه
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 در است ممکن شیردهی اولین:اید آورده دنیا به سزارین با را خود نوزاد اگر

 در کودک ، هستید ها بخیه دوختن حال در که حالی در ، بیفتد اتفاق عمل اتاق

 اتاق در معموالً ، نباشد پذیر امکان این اگر دارد قرار استریل های پارچه زیر

 اتفاق خود اتاق به بازگشت محض به یا زایمان از پس وقت اسرع در ، ریکاوری

 تغذیه رفتار است ممکن ، باشید داشته اپیدورال یا عمومی بیهوشی اگر.افتد می

 درد تسکین برای وریدی داخل داروی اگرروی.گیرد قرار تأثیر تحت شما کودک

 .بماند شما با شیردهی طول در باید ماما ، هستید

 دهید انجام کاری چه بخورد شیر نمیخواهد شما کودک اگر

 مستقیماً را آغوز: نخواهد مکیدن یا نحورد شیر ساعت اولین در شما کودک اگر

 این. بدهید فنجان یا چایخوری قاشق با را آن یا کنید وارد خود کودک دهان در

 به را خود کودک.کند تحریک پستان جستجوی به را شما کودک تواند می

 و شدن بیدار در شما کودک به تا ، بزارید  خود پاهای و شکم روی بر آرامی

 .کند کمک پستان جستجوی

 داشته پوست با زیادی پوستی تماس و دارید نگه نزدیک را خود کودک

 آلود خواب بسیار آینده ساعت 24 تا شما کودک است ممکن.باشید

. شوند آلود خواب بسیار خود تغذیه اولین از بعد نوزادان که است باشدطبیعی

 شدن بیدار در آنها به تواند می ، سینه روی پوست به کودک پوست دادن قرار

 اول روز از بعد آلودگی خواب اگر. کند کمک خوردن برای پستان جستجوی و
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 برای را کودک یکبار ساعت چهار تا سه هر حداقل است الزم ، باشد داشته ادامه

 سزارین عمل از بعد مادر شیر با تغذیه .کنید بیدار خوردن شیر

 در است ممکن شیردهی اولین:اید آورده دنیا به سزارین با را خود نوزاد اگر

 در کودک ، هستید ها بخیه دوختن حال در که حالی در ، بیفتد اتفاق عمل اتاق

 اتاق در معموالً ، نباشد پذیر امکان این اگر دارد قرار استریل های پارچه زیر

 اتفاق خود اتاق به بازگشت محض به یا زایمان از پس وقت اسرع در ، ریکاوری

 تغذیه رفتار است ممکن ، باشید داشته اپیدورال یا عمومی بیهوشی اگر.افتد می

 درد تسکین برای وریدی داخل داروی اگرروی.گیرد قرار تأثیر تحت شما کودک

 .بماند شما با شیردهی طول در باید ماما ، هستید

 دهید انجام کاری چه بخورد شیر نمیخواهد شما کودک اگر

 مستقیماً را آغوز: نخواهد مکیدن یا نحورد شیر ساعت اولین در شما کودک اگر

 این. بدهید فنجان یا چایخوری قاشق با را آن یا کنید وارد خود کودک دهان در

 به را خود کودک.کند تحریک پستان جستجوی به را شما کودک تواند می

 و شدن بیدار در شما کودک به تا ، بزارید  خود پاهای و شکم روی بر آرامی

 .کند کمک پستان جستجوی

 داشته پوست با زیادی پوستی تماس و دارید نگه نزدیک را خود کودک

 آلود خواب بسیار آینده ساعت 24 تا شما کودک است ممکن.باشید

. شوند آلود خواب بسیار خود تغذیه اولین از بعد نوزادان که است باشدطبیعی

 شدن بیدار در آنها به تواند می ، سینه روی پوست به کودک پوست دادن قرار
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 اول روز از بعد آلودگی خواب اگر. کند کمک خوردن برای پستان جستجوی و

 برای را کودک یکبار ساعت چهار تا سه هر حداقل است الزم ، باشد داشته ادامه

 .کنید بیدار خوردن شیر

 

 کنید خودداری ها بطری و گولزنک از اولیه روزهای در

 به مناسب اتصال در شما کودک توانایی در توانند می ها بطری و ها گولزنک

 :شود زیر موارد به منجر تواند می این. کنند ایجاد اختالل پستان

 سینه شقاق

 پستان از امتناع

 کم وزن افزایش

 (پستان ورم) پستان التهاب و شده مسدود شیر مجاری

 .زودرس گرفتن ازشیر

 شیر تولید برای که کند می تقویت را قوی مکیدن ، مادر شیر با انحصاری تغذیه

 بارداری از قبل حالت به تا کند می کمک شما بدن به همچنین. است حیاتی

 .بازگردد خود

 نوزاد(ها خشک شیر) های فرمول
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 وجود کار این برای پزشکی دلیل وقتی ، مصنوعی شیر های فرمول از استفاده

 :تواند می ، ندارد

 

 کند دخالت موفق شیردهی از نگهداری و ایجاد در

 حساس ها حساسیت سایر یا گاو شیر پروتئین به نسبت شما کودک اینکه خطر

 دهد افزایش را ، شود

 دهد کاهش را دهید می شیر که زمانی مدت

 را چاقی و قلبی بیماری ، گوش عفونت ، فوقانی تنفسی دستگاه عفونت خطر

 .دهد افزایش

 مادردوشیده شیر از کنید سعی ، دارد احتیاج مکمل خوراک به شما کودک اگر

 .کنید استفاده شده

 بگیرم کمک توانم می کجا از

  بیمارستانها یا بهداشت شیردهی مشاوران با - شیردهی شمامشاور مامای

 بگیرید تماس

 از پس ساعت اولین در مادر شیر با تغذیه آوردن یاد به برای هایی دکترشماچیز

 ها بطری و ها گولنزنگ از استفاده از.دارد شما کودک برای زیادی فواید تولد

 در.شوند پستان به کودک صحیح اتصال از مانع توانند می زیرا ، کنید خودداری

 است ممکن زیرا ، کنید خودداری نوزاد( شیرخشک)های فرمول از امکان صورت
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 حساس گاو شیر به نسبت را شما کودک و داده کاهش را شیردهی زمان مدت

 .کند

 آن قند اینه احتمال بود آلود خواب طوالنی مدت برای نوزاد اگر: دکترجدید نظر

 مقداری یا بدهید اید دوشیده که شیری حتما پس است زیاد باشد کرده افت

 گرفته یاد پرستاران ایران در چون.بدهید سرسوزن بدون سرنگ با خشک شیر

 جدی عوارض قند افت خوب ولی!! چیز هیچ دیگه و مادر شیر فقط بگویند که اند

 باشد داشته میتواند

 بگیرید یاد را دادن شیر درست روش پایانی های درهفته و زایمان از قبل حتما

 شد خواهید مواجه مشکل با بیمارستان در چون

 .است نوزادان برای تغذیه بهترین مادر شیر نهایت در و

  class-nutrition/breastfeeding-https://www.unicef.org/parenting/foodفیلم آموزشی:

 جدید دکترحسین: ترجمه و تهیه                            
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                         منبع                                                                          :  

  Breastfeeding, Population Health Division, Department of Health and 

Ageing, Australian Government. More information here. 

 Breastfeeding information, Australian Breastfeeding Association. More 

information here. 

 

https://www.unicef.org/parenting/food-nutrition/breastfeeding-class
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-brfeed-index.htm
https://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/index.html
https://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/index.html

