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 :عنوان

 نوزاد خود شري دهید چگونه مي توانید هبرت به

  : مادر عزیز 
تغذیه با شري مادر باید بالفاصله پس از تولد شروع شود و اولني غذاي نوزاد ، 

ر باشد شريي كه پس از تولد نوزاد از سینه مادر ترشح مي شـود آغـوز   شري ماد
  .نامیده میشود) كلسرتوم یا ماك(

حمدود بود ه و ممكن است در هر نوبت شـري  ) آغوز(حجم شري مادر در روزهاي اول 
اما نیاز نـوزاد   ,دهي حيت از یك یا دوقاشق مربا خوري درهرپستان جتاوز نكند

مكیداي مكرر شريخوار ، مقدار شري مادر را مطابق نیاز . هم در مهني حدود است 
  و رشد كودك افزایش مي دهد

  
  :براي شريدهي هبرت به نكات زیر توجه كنید

مدت شريدهي از هر پستان وفواصل شريدهي ازمهان روز اول تولد بایـد   طول - ١
ز نباید براي ان حمدودیيت قائـل  ه شريخوار باشد و هرگمطابق میل و دخلوا

ساعت یكبار براي شري  ٢- ۴بنابراین ازتنظیم برنامه دقیق مثال هر .  شد
درهر ساعت  د تا شري خوار بر حسب نیاز و گرسنگي دادن باید خودداري شو

  .شري مادر تغذیه شود از كه مایل است
قبل از هر بار شريدادن حتمـاً  بایسـيت دسـتهایتان رابـا آب و صـابون       - ٢

كبار استحمام كنید و یا حـداقل روزي  بشویید و در صورت امكان روزي ی
 . یكبار سینه ها یتان را فقط با آب ساده بشویید

زهیج ماده یا حملول ضد عفوني نظري اي شستشوي پستان ها هبرتاست جبز آب ابر - ٣
ا ممكن اسـت منجـر بـه تـرك خـوردن      صابون یا الكل استفاده نگردد زیر

 پستان ها شود
وك پستان ، خبش تريه رنگ اطـراف نـوك   درزمان شريدادن ، باید عالوه بر ن - ۴

رعایت این نكته از رمـوز  .پستان را نیزدر دهان شريخوار خود قراردهید
موفقیت مادر در شريدهي است و درعني حال مانع ازترك خوردن نوك پسـتان  

 .مادر خواهد شد
براي اینكه شريخوار بتواند به راحيت و به مقدار كايف از شري مادر تغذیه  - ۵

ضمنًا پیجیدن سفت و سخت و حمـیط بسـیار    . است خشك و متیز باشدمناید هبرت
 .سرد یا گرم موجب كاهش اشتهاي كودك در شري خوردن مي شود

هبرتاست . مشا مادر عزیزبایسيت درهنگام شريدادن وضعیت درسيت داشته باشید  - ۶
مـر درد  کهنگام شريدادن ازچند بالش اسـتفاده كنیـد تـا از خسـتگي و     

معمويل ترین روش شريدادن بغل گرفنت نوزاد اسـت  بطوریكـه   .جلوگريي شود 
صورت بایسيت . ي مشا  قرارگريد شانه نوزاد روي ارنج و سرش بر روي بازو

سینه چسبیده شود و سر و بدن نوزاد  ایل سینه قرار گرفته ، چانه بهمق
در یك امتداد باشند و دست نوزاد كه در متاس با بدن مشا است در لـوي  

و باسن نوزاد ) بني نوزاد وبدن مادر نباید فاصله باشد.( رارگريد مشا ق
تـا متـاس بـدن     دضمنًا باید پوشش بدن نوزاد كم باش.مشا باشد  در آغوش

 .شده و متاس پوست به پوست بیشـرت صـورت گـريد   مادر و نوزاد هبرت برقرار 
مـي   تغیري حالت دادن مشا در هر نوبت شري دهي نكته مهمين است زیرا باعث

شود كه مهه مناطق سینه حتریك و ختلیه گردند و بیشرتین فشار مكیـدن بـه   
مناطق خمتلف سینه وارد و مهني امر به خايل شدن كامل سینه و ترشح بیشرتشري 

 .كمك مي مناید
در هفته هاي اول درهر وعده تغذیه هبرت است از هر دو پستان به نـوزاد   - ٧

شريداد تا سبب حتریك ترشح شري شود در هفته هاي بعد بر حسب نیاز و میل 
 . شري خوار مي توان از یك یا دو پستان استفاده منود

پس ازخامته شري دادن و قبل از پوشاندن سینه ، براي جلوگريي ازصدمه به  - ٨
ه هبرت است یك قطره شري برروي نوك سینه باقي گذاشته شود تا در نوك سین

 .سینه مني باشد  یمعرض هوا خشك شود ، پس از شري دادن نیازي به شستشو
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براي اینكه ترشح شري لباس را كثیف نكند مي توان از یك تكه پارچه متیز  - ٩
تـا شـريي كـه     ,و لطیف كه در داخل سینه بند قرارمي گريد استفاده كرد

از دستمال كاغذي به علت . ترشح مي شود جذب شود و لباس را خیس نكند 
 .امكان اجياد حساسیت استفاده نشود

پس ازامتام شريدهي یا هر زمان كه الزم باشد بایسـيت هـواي معـده     -١٠
ده بـه روده و  به منظور تسهیل ختلیه هوا از معـ . نوزاد را ختلیه منود 

ف دهان ، شري خوار را بایـد بـه   ري از معده به طركاهش احتمال برگشت ش
 .لوي راست قرارداد

كه متوقـف كـردن    ,در بعضي از موارد ازمجله وضعیت نادرست مكیدن -١١
نباید پستان را ازدهان شـري خـوار بـريون     ,تغذیه از پستان ضروري است

بلكه باید انگشت كوچك دست را ازگوشه دهان شريخوار وارد دهـان   ,كشید
 .و پستان به راحيت رها شود ,ن برطرف كرد تا خال ناشي ازمكید

این پدیده  ,نوزاد در روزهاي اول كمي وزن خود را ازدست مي دهد  -١٢
طبیعي است وجاي نگراني نیست و نباید آن را به حساب كمیود شري مـادر  

 .گذاشت 
افزایش وزن شري خوار بر  ردراه براي تشخیص كايف بودن شري ماهبرتین  -١٣

درمـاني و   –راجعه به پزشك یا مراكز هبداشيت كه م ,اساس منحين رشد است
 .شريخوار این كار میسر است هبا وزن كردن ماهیان

مدفوع نوزادي كه از شري مادر تغذیه مي كند شل تر و دفعـات آن   -١۴
 نیز بیشرت ازدفعات اجابت مزاج نوزادي است كه باشري خشك تغذیه مي كند

د تعـداد دفعـات   اي كايف بودن شري براي نوزاهنشانه  ازمهم ترین -١۵
 ٨تا  ۶ادرار وي است درحالت كايف بودن مقدار شري ، نوزاد باید روزانه 

 .بار ادرار كند
ینه میتوانیـد بـا   سدرصورت دردناك بودن سینه و احساس پري در  -١۶

استفاده ازحرارت مرطوب ، دوش گرم، ماسـاژ ، شـريدادن مكـرر و ختلیـه     
الزم است كه . كاهش دهید  مداوم و صحیح آن احساس درد و سنگیين سینه را

از اسرتاحت دادن به سینه ها خودداري كنید و نباید شريدادن از پسـتان  
 .ها را به دلیل درد و زخم یا ناراحيت متوقف كنید

توجه به تغذیه صحیح ، فعالیت جسمي مناسب و پرهیز از خستگي در  -١٧
ايف در تغذیه خوب و داشنت ذخایر كـ . دوران شريدهي داراي امهیت مي باشد 

دوران بارداري و مهچنني در دوران شريدهي به ترشح بیشرت شري و تغذیه موفق 
یار استفاده از شري دررژمي غذایي مادران شريده بسـ  .شريخوار كمك مي كند

دازماست ، دوغ ، كشك و پنري و سایر مواد توصیه مي شود و نیز مي توانی
فاده كنید مهچنني مصرف لبين نیز براي دریافت میزان كلسیم مورد نیاز است

در ...) یي و ا،هویج ، كـدو حلـو   سبزجيات(عات كايف و مصرف ویتامني مای
بي دلیـل  بطور كلي هیچ غذایي نبایسيت . تان توصیه مي گردد رژمي غذایي

   .ه حذف شوداز رژمي غذایي مادر شريد
  

 


