
 

 

 .دوـش تـحمای دراـم ستد با او هنشیمنگا هباالخر و درما
 

 هددمی کاهش را رداريبا دوران در هشد هخیرذ چربی 


 :زادنو ايبر
 

 درما شیر با تغذیه يیاامز
 و درما نبد ستما تا باشد کم زادنو و درما سلبا ستا بهتر

 اـب تـپوسس تمان، مکارت اصو در .دشوار برقر بهترزاد نو

 ستد از دـنایتوـم درما .ستا مناسبتر دادن شیر مهنگا پوست

 زادنو ناـهد در را نتاـپس دـنابتو اـت کند دهستفاا شیگرد

 را شست و یرز نگشتشا رچها که ايگونه به ارد،نگهد

 .هدد ارقر نپستا يباال در
 

 

 
 
 
 
 

 ناتــسپ كوــن زاد،وــنNipple) ( تمــسق و 
 ارقر آن پشت در يشیر زنمخا که را افطرا يهالهرتــیشب

م و کا بیندر مان پستا کهي نحو بهد بگیرن هادر د ،نددار

 و درـگی اررـق ،تـسا هدـمآ در رـتقع تـحال به که انشـبز
ر وارد اـفش یرـشزن مخا بر هایشآرواره با ندامیتو زادوـن

 بـعقف طر بهن باي زجلواز  که شکل موجیت حرکا ،دـنمای

 ناـهد لـخدا هـب شیرن شده شیددو باعث، مییابدن جریا آن
 زادنو يمر سپس و حلق وارد هشد همکید شیر و هشد زادنو

 .دمیشو

 از و هشد نیمازا از بعد حمر سریعتر نشد جمع موجب 

 .میکند يجلوگیر يخونریز لیلد به کمخونی

 تـمنیا از دـهندیـم یرـش دوـخ انندزفر به که نیدراما 

 دهرـفسا رـکمتو دهوـب رداروـبرخ يترـبیش بیداشا و خاطر

 .میشوند

 
 
 
 
 

 

 :زادنو شتناگذ نپستا به و دنکر بغل

 اررـق یـحترا عیتـضو در دـبای دادن یرـش مهنگا درما 

 ،ندلیـصروي  .دـبابخو وـپهل یا پشت به ندامیتواو  .دگیر

 هاـهگـتکی انوـعن هـب بالش چند، از بنشیند تخت یاو  مینز

درد يا رـکم راـچد و هدـنش خسته دادن شیر مهنگا تا کند دهستفاا

 پشت درد نشود

 ینرـتمـهم و نیـلوا ۀـزلنم هـب زوـغآ زا دهفاتـسا 
 امدـقا

 .ستا عفونی يیهاربیما برضد زيیمنساا

 رت،وـص و کـف لـتکام و دـشاي ررـبدر ما شیر با تغذیه 

 .دارد تکاملی ثرا شستاا رشیپو تعضال و نباز تعضال

 هددمی کاهشرا  میانیش گو عفونت انمیز 

 دمیکن دیجاا فهمتر قابل و روان رگفتا 

 جمحتا تمشکال و میکند يجلوگیر انندد پوسیدگی از 

 .هددمی کاهش را نسیدتوار

 همارـف را ونیـعف ياـهرياـبیم اعنوا مقابلدر  حفاظت 

 .هددمی کاهش را میر و گمر و دهکر

 تـیابد لـمث یطیارـش و کـیژلرآ ياـهريبیما لحتماا 

 دارد، دوـجو آن هـمینز هـک اییـهادهانوـخدر  را ننااجو

 .هددمی کاهش

 کاهش ن ووـخرفشا تنظیمدر  ستا ممکن کهرا  نبدي سیستمها 

 یمـتنظ ،دـباش وثرـم گسالیربز سنین در چاقی خطر

 .میکند

 میکند ءضاار را دكکو نمکید حس 

 ستما و یکیدنز ،صمیمیت ،گرما هکنند تامین درما شیر با تغذیه 

 لـتکام ءاـتقار آن هـنتیج هـک تـسا دكکو و درما

 .میباشد دكکو عاطفی و جسمی

 و تـسا رینـبهت دشوـخ دـنزفر ايرـب درياـم هر شیر 

 دمیشو ضعو آن ترکیب او يهازنیا تغییر سساا بر

 

 

 

 براي مادردرما شی با تغذیه يیاامز

 ینـلاو تـسزم اال هیدیرـشدر  تـشکساز   يپیشگیر ايبر

ت مد ل ووـط .دشوم نجاا تولداز  بعداول  ساعت يك طی تغذیه

 زـرگه و باشدار شیرخواه لخوو د میل مطابق بایدردن شیرخو

  دوـش يدـنبمانز دـایبن

 دراـمزوي اـبش روي رـس و نجآر خمزاد روي نو شانه 

 یک در دنشـب و رـس و دراـم نپستا مقابل او رتصو دگیر ارقر

 در ستا دراـم ندـب اـب ستما در که زادنو ستد باشد ادمتدا

 و زادوـن ندـب ینـب در نه ،گرفته ارقر درما يپهلو

 نرطاـس لکاـشا از بعضین و پستا نسرطا به ءبتالن امکاا 

 .هددمی کاهش را انتخمد

 اهشـک را ران و انتخوـسا تگیـشکس خطر باال سنین در 

 .هددمی

 حسب بر درما شیر با تغذیه همیتا
 يتقاضا

 :ارشیرخو
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  هدـش وددـمح نتاـپس از او نمکید تمد که اريشیرخو 

 .باشد

 دشو دهستفاا نکز لگو از تیکهرصو در 





 

 
 

 
 بانهـش در راـب 8 قلاحد و ستا لفعا و رهوشیا ارشیرخو

  دمیگیر آرام روز شبانه از ساعاتی در .ردمیخو شیر روز

 به خواب مي رودو

 
 فیاـک ايرــب یصخـشت ايرــب اهر ینرـهتب

 با مطابق ارشیرخو وزن یشافزا لکنتر درما ریـش دنوــب

 دـشر یـمنحن

 .ستا

 

 
 

 درما شیر با رينحصاا تغذيه
 

 بيمارستان جم

 
 0011ارديبهشت 
 

 جودمد شیزموآ پمفلت

 :درما شیر با رينحصاا تغذیه همیتا

 که اتیـمایعي و مغذاد موم تمادر ما شیر باري نحصاا تغذیه 

 تامین ز دارداـنیه اول اـم6در  تکاملشو  شداي ربرار شیرخو

 6ن پایاا ـی یـهفتگ 26 اـی گیروز 180 معنی به ینا میکند

 ماهگی 6وع شر نهو  ستا ماهگی

  ا غذ عنو هر تجویزم عد معنی بهدر ما شیر باري نحصاا تغذیه

دارو  یا دنیـمعاد مو، یتامینو ستدر اما شیر بجز نوشیدنی یا

 تغذیه که نیارایرخوـش کثرا داد پزشک تجویز باان میتورا 

 شیر روز شبانهدر ربا 8 12- قلاحد نددار درما شیر با رينحصاا

 دمیشو هم شبانه تغذیه شامل که ندرمیخو

 لـمخت را رياـنحصا هـتغذی رـیز یطارـش از کـی هر

 :میکند

 دراـم یرـش از رـغی ییاذـغ اـی یدنیـنوش که اريشیرخو 

 .کند یافتدر

 او هـب تهـساشیرخو هـک اتیـفعد سساا بر که اريشیرخو 

 .ستا هنشد داده

 ايبر شیر کفایت انمیز از یافتن نطمیناا راه

 :زادنو تغذیه

 مادر گرامي :

در صورت بروز هرگونه مشكل و يا سوال در رابطه با 
تماس حاصل  82100108120شيردهي لطفا با شماره 

 فرماييد
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