
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل گزیِ ضیز خَار فقط گزسٌگی ٍ کن 

بَدى ضیز هادر ًیست بلکِ دل درد)کَلیک( 

بلعیذى َّا هَقع ضیز خَردى کٌِْ خیس 

سًذگی گزها ٍ سزها یا کثیف ضلَغی هحیط 

خستگی ضیزخَار ًیش هیتَاًذ دلیل گزسٌگی 

 ضیزخَار باضذ.

ًقص پذر ًیش در حوایت عاطفی ٍ رٍاًی 

هادر ٍ ًَساد ّوچٌیي بزقزاری اهٌیت در 

دلبستگی کَدک ٍ هَفقیت تغذیِ با ضیز 

 هادر بسیار هْن است.

صذای بلٌذ هوکي است هٌجز بِ تزس ًَساد 

اهٌیت اٍ ضَد لذا ٍ اس دست رفتي آراهص ٍ 

ّوِ افزاد خاًَادُ بایذ سعی کٌٌذ در هحیط 

 .سًذگی ًَساد آرام صحت ًوایٌذ
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تزضح َّرهوَى عطوی یوا باستواش  ْوص      
ضیز)اکسووووی تَسوووویي( در هادراًیکووووِ  
ضوویزخَار  خووَد را تغذیووِ هیکٌٌووذ سووب   
افشایص ضادابی ٍ اهٌیوت رٍاًوی اًواى هوی     

در ایوي  ضَد ٍ درصذ ابوت  بوِ افسوزدگی    
 هادراى بیطتز است

راههای دادن شیر به نوزاد به جس سینه 

 مادر:

 فٌجاى-قاضی-قطزُ چکاى-سزًگ هی باضذ.

 بهترین معیار کافی بودن شیر مادر:

 150ٍسى گیزی هٌاس  ضیزخَار است)ّفتِ ای 

گزم در هاُ 500گزم( بِ طَر هتَسط  200تا   
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هادر تغذیِ هیطًَذ ضیزخَاراًی کِ با ضیز  .
زی ًسبت بِ سایز تضزی  َّضی باال

 ضیزخَاراى دارًذ.
ابت  بِ عفًَت ّای گَارضی ٍ تٌفسی ٍ اًَاع 
آلزصی ٍ آسن ٍ عفًَت گَش هیاًی در ًَساداًی 

 کِ ضیز هادر هیخَرًذ کوتز دیذُ هیطَد.
 تغذیِ پیطگیزی ئضیز هادر اس سَ

 هیکٌذ ٍ خیلی کوتز هَ   چاقی کَدک هیطَد.
تکاهل بیٌایی ٍ تکاهل راُ رفتي در کَدکاًی کِ 
اس ضیز هادر تغذیِ هیطًَذ خیلی سزیعتز 

هیشاى ابت  بِ اسْال ٍ بیواریْای اًگلی .است.
 در کَدکاى ضیز هادر خَار کوتز است.

 

 :مشایای شیز مادر بزای مادر
 کاّش اتتال تِ سزطاى سیٌِ ٍ تخوذاى ٍ رحن

 سایواىکاّش استزس ٍ اضطزاب تعذ اس 
 کاّش کن خًَی ٍ خًَزیشی تعذ اس سایواى

 تزگشت سزیع تِ ٍسى قثل اس تارداری
 کٌتزل تْتز قٌذ خَى

 ایجاد راتطِ هستحکن تیي هادر ٍ ًَساد

 

 

رٍس اٍل پس اس سایواى اس سیٌِ  3-2شیزی کِ 
هادر خارج هیشَدآغَس ًام دارد آغَس هولَ اس هَاد 
ایوٌی تخش ٍ یک عاهل هْن ٍ دفاعی در تزاتز 
تیواریْاست ٍ اٍلیي ٍاکسي جْت ًَساد هحسَب 

 هی شَد.

هعذُ کَچک هیشاى آغَس کن است ٍلی تزای 
 ًَساد کافی ٍ هٌاسة است.

 

هکیذى هکزر شیزخَار تاعث جزیاى یافتي 
 سزیعتز شیز هی شَد

هاّگی فقط شیز هادر تایذ تخَرد  6ًَساد تا 
)تغذیِ اًحصاری تا شیز هادر( تِ ّیچ ٍجِ ًثایذ 
آب قٌذآب شیزخشک تِ شیزخَار داد هگز 

 .سیزًظز پششک

 

وًساد شیشٍ شیز یا پستاوک بذَیذ  اگز بٍ

کًدک شما دچار سز درگمی خًاَذ شذ ي 

پس اس مذتی اس سیىٍ مادر شیز وخًاَذ 

خًرد.عفًوت قارچی دَان ي بزفک ي 

پًسیذگی دوذان با سز شیشٍ افشایش میابذ. 

اسُال ي استفزاغ ي دل درد در کًدک با سز 

 شیشٍ افشایش میابذ.

محیط وذگی مادر پذر گزامی آرام وگٍ داشته 

ي درک ي حمایت َمسز بزای شزيع ي تذايم 

تشًیق تغذیٍ فزسوذتان بسیار ارسشمىذ است.

مادر بٍ شیزدَی ي بٍ دير وگٍ داشته مادر اس 

مًفقیت َزگًوٍ اضطزاب ي استزس در 

ُزکمکی کٍ قادر شیزدَی يی بسیار مًثز است

بٍ اوجام آن َستیذ اوجام دَیذ تا َمسزتان 

 ومایذ. خًد را با شیز مادر تغذیٍبتًاوذ کًدک 

َىگامیکٍ شیز خًار بیش اس معمًل گزیٍ  

میکىذ پذر می تًاوذ کًدک را ایستادٌ ريی 

سیىٍ خًد بگذارد بطًریکٍ سز اي ویش سیز چاوٍ 

پذر باشذ ي بٍ آرامی با اي صحبت کىذ بیشتز 

شیزخًاران با صذای آرام مزداوٍ ساکت می 

کٍ میتًان بٍ  شًوذ ي ایه بُتزیه راَی است

 مادر کمک کزد.
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