ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﯾد
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﯾد ،ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﭼطور در ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده اﯾد.

Persian

ﺗﻐذﯾﮫ ﻧوزاد
ﺑﺎ ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ
Breastfeeding
Your Newborn

ھر زﻣﺎن درﺑﺎره ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ ﺳؤال ﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای داﺷﺗﯾد
ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
 ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) 8:30ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  4:00ﺑﻌدازظﮭر( HealthLinkBC 8-1-1 -در ھر زﻣﺎن ) 24ﺳﺎﻋﺗﮫ(

ﺑﮫ  130زﺑﺎن در دﺳﺗرس اﺳت .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ،اﺳم زﺑﺎن
ﺧود را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮕوﺋﯾد .ﻣﻧﺗظر ﺷوﯾد ﺗﺎ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﭘﺎی ﺗﻠﻔن ﺑﯾﺎﯾد.

اﮔر ﻣﻧﺗظر درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺳﺗﯾد ،ھر  3ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋت ﺳﯾﻧﮫ را
ﺑﺎ دﺳت ﻣﺎﺳﺎژ داده ﯾﺎ ﭘﻣﭘﺎژ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺟرﯾﺎن ﺷﯾر اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد )ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را در " Baby’s Best
 "Chanceﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت( .اﯾن ﺷﯾر را ﺑﮫ ﮐودک ﺧود
ﺑدھﯾد.
واﺣدھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
) Abbotsfordاﺑﺎﺗزﻓورد(

604-864-3400

) Agassizآﮔﺎﺳﯾز(

604-793-7160

) Burnabyﺑرﻧﺎﺑﯽ(

604-918-7605

) Chilliwackﭼﯾﻠﯾوک(

604-702-4900

© Fraser Health

) Deltaدﻟﺗﺎ(  -ﺷﻣﺎل

604-507-5400

) Deltaدﻟﺗﺎ(  -ﺟﻧوب

604-952-3550

) Hopeھوپ(

604-860-7630

) Langleyﻟﻧﮕﻠﯽ(

604-539-2900

) Maple Ridgeﻣﯾﭘل رﯾﺞ(

604-476-7000

) Missionﻣﯾﺷن(

604-814-5500

) New Westminsterﻧﯾو وﺳﺗﻣﯾﻧﺳﺗر(
) Surrey – Cloverdaleﺳوری -
ﮐﻠوردﯾل(
) Surrey - Guildfordﺳوری -
ﮔﯾﻠدﻓورد(
) Surrey - Newtonﺳوری  -ﻧﯾوﺗن(

604-777-6740

604-529-2000

) Surreyﺳوری(  -ﺷﻣﺎل

604-587-7900

) Tri-Citiesﺗرای ﺳﯾﺗﯾز(
) White Rock – South Surreyواﯾت
راک  -ﺳﺎوت ﺳوری(

604-949-7200

604-575-5100
604-587-4750

604-542-4000

www.fraserhealth.ca
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودک ﺧواب آﻟود از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ
• ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑطور اﯾﻣن ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﮐودک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐودﮐﺎن راﺣت ﺗر ﺑﯾدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ﺑدن ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻗدر ﮐﻔﺎﯾت
ﮐودک را ﮔرم ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.
• ﻣﮑﯾدن ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﮐودﮐﺎن دﺷوار اﺳت .در ﺣﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐودک ﺷﯾر ﻣﯽ ﻣﮑد ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺳﯾﻧﮫ از ﺑﺎﻻ و طرﻓﯾن
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ )ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ دﺳت ﺑزﻧﯾد(
ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﯾر ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
• اﮔر ﮐودک ھﻧوز ﺧواب آﻟود اﺳت ،او را از روی ﺳﯾﻧﮫ
ﺑردارﯾد .ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت ﮐودک را ﺑﯾدار ﮐرده و ﺳﭘس ﺳﯾﻧﮫ
دﯾﮕر ﺧود را ﺑﮫ او ﺑدھﯾد.
• اﮔر ﮐودک ﺑﯾﺷﺗر از  3ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋت ﺧواﺑﯾده اﺳت ،ﺑﺎ
ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺑﯾدار ﺷود.
ﭘﯾش از ﺗرک ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
• از ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺧواھﯾد ﻣوﻗﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودک از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ ،ﺷﻣﺎ
و ﮐودک را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد .اﯾن ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣطرح
ﮐردن ﺳؤاﻻت و ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ﻧﮑﺎت ﻋﻣﻠﯽ اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ

 - Fraser Healthﻋﺑﺎرت
") "Breastfeedingﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ( را
ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد
 fraserhealth.caﯾﺎ
tinyurl.com/y6nwkzac
 –HealthLinkBCﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ
healthlinkbc.ca/healthlinkbcfiles/breastfeedingﯾﺎ
tinyurl.com/y5n2mjyh
Baby’s Best Chance
healthlinkbc.ca/babys-best-chance

ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻧﺧﺳت
• ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن و ﮐودک ﻓرﺻت ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ
را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ طول ﺑﮑﺷد.
• ﺑﺎ ﺑرﻗراری اﯾﻣن ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺧود و ﮐودک ،او را
ﺑﯾدار ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ وا دارﯾد .ﺻﺣﺑت ﮐردن و
ﻣﺎﻟﯾدن ﭘﺎھﺎ و ﺳر ھم ﺑﮫ ﺑﯾدار ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐودک ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
• ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺷﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﯾﻧﮫ ﺧود را در
طول ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑدھﯾد.
• در ھر ﻧوﺑت ﺗﻐذﯾﮫ ھر دو ﺳﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﮐودک ﺑدھﯾد.
ﺑﮕذارﯾد ﮐودک در ﯾﮏ ﺳﻣت ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد
ﺳﯾﻧﮫ "ﻧرم" ﺷده اﺳت .ﺳﭘس ﮐودک را در ﺳﻣت دﯾﮕر
ﻗرار دھﯾد.
• دﻗت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻدای ﻧرم "ﮐﺎ" ﺑﺷﻧوﯾد .اﯾن ﺻدای
ﺑﻠﻌﯾدن ﺷﯾر ﺗوﺳط ﮐودک ﺑﻌد از ﻣﮑﯾدن اﺳت.
• ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷب ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧد .اﯾن اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
• ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾن ﻣوارد را ﻧﮕﮫ دارﯾد:
 دﻓﻌﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ) 8ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در طول  24ﺳﺎﻋت( ﺗﻌداد ﭘوﺷﮏ ھﺎی ﺧﯾس و ﮐﺛﯾفﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﯾر ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﭘوﺷﮏ ھﺎی
ﺧﯾس و ﮐﺛﯾف ﺑﯾﺷﺗر ﺷده و ﮐودک وزن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺑزرگ ﺷدن ﮐودک ،ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد -
دﻓﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر .ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺷﯾر ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻓرزﻧد
ﺧود ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﻣدت  6ﻣﺎه ﻓﻘط ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﮐودک ﺑدھﯾد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓزودن ﻏذای ﺟﺎﻣد )از اﺑﺗدای  6ﻣﺎھﮕﯽ( ﺗﺎ 2
ﺳﺎل و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر اداﻣﮫ دھﯾد.

ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﮐودک ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﯾر ﺧورده اﺳت
ﺑرﺧﯽ ﻧﮕران اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐودک ﺑﺧواھد
زﯾﺎد ﺗﻐذﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﺣﺗﯽ در ﺷب( ﺷﯾر ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ
ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،ﮐودک ﺑﮫ اﯾن روش ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑدن ﻣﺎدر را ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺷﯾر ﺑﯾﺷﺗر وادار ﻧﻣﺎﯾد .در ﺿﻣن
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌده ﮐودک در اﺑﺗدا ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ اﺳت و ھر ﺑﺎر
ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﺷﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﻣﻌده ﮐودک ﭼﮫ اﻧدازه اﺳت؟
روز 1
ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﮔﯾﻼس
روز 3
ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﮔردو

روز 7
ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ زردآﻟو

اﮔر ادرار ﮐودک )ﭘوﺷﮏ ﺧﯾس( و ﻣدﻓوع ﮐودک )اﺟﺎﺑت
ﻣزاج( زﯾﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ
دارد.
ﭘوﺷﮏ ﺧﯾس
روز 1
 1ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
روز 2
 2ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
روز 3
 3ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
روز 4
 4ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
روز + 5
 6ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر

اﺟﺎﺑت ﻣزاج
 1ﯾﺎ  2ﻧوﺑت ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﺳﺑز ﺗﯾره
ﺣداﻗل  3ﻧوﺑت ﻗﮭوه ای ،ﺳﺑز ﯾﺎ زرد
ﺣداﻗل  3ﻧوﺑت ﺑزرگ زرد

ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻧﺧﺳت
در  24ﺳﺎﻋت ﻧﺧﺳت:
• در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑﻌد از ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن ﮐودک ﺑﮫ او از ﺳﯾﻧﮫ
ﺧود ﺷﯾر ﺑدھﯾد.
• درﺳت ﺑﻌد از ﺗوﻟد ﮐودک ﺑرای ﺣداﻗل  1ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺗﺎ
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻐذﯾﮫ او ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﺑطور اﯾﻣن
ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد )ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل
ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯾر اﻧﺟﺎم دھﯾد(.
اﮔر ﻣﺎدر ﻗﺎدر ﻧﺑود ،ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎس
ﭘوﺳﺗﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
• اﻣﮑﺎن دارد ﮐودک ﺑﻌد از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻐذﯾﮫ ﺧود ﺑرای ﭼﻧد
ﺳﺎﻋت ﺑﺧواﺑد) .ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن زﺣﻣت دارد!(
• ھرﮔﺎه ﮐودک ﻋﻼﻣت ھﺎی ﮔرﺳﻧﮕﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﺑﮫ او
ﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫ ﺑدھﯾد.
• ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﯾری ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻠﺳﺗروم ﯾﺎ آﻏوز
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﻠﺳﺗروم:
• ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﻏﻠﯾظ و ﭼﺳﺑﻧﺎک زرد رﻧﮓ اﺳت
• آﺳﺎن ھﺿم اﺳت و ﺑرای ﮐودک ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
• ﻏﻧﯽ از وﯾﺗﺎﻣﯾن آ ،ﭘروﺗﺋﯾن ،ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ و آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی اﺳت
)اﯾن ﻣواد از ﮐودک در ﺑراﺑر وﯾروس ھﺎ و ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرده و ﺑﮫ رﺷد وی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد(

در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن:
• ﮐودﮐﺎن ﺑﺎرھﺎ در طول روز و ﺷب ﺑﯾدار ﺷده و ﻏذا ﻣﯽ
ﺧواھﻧد
• ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن در ﻣدت زﻣﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﭼﻧد ﺑﺎر
ﺗﻐذﯾﮫ ﮐرده و ﺳﭘس  3ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد "ﺗﻐذﯾﮫ
ﺧوﺷﮫ ای" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
• ﮐودﮐﺎن در ھر  24ﺳﺎﻋت )روز و ﺷب(  8ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐودک را ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣﻼﯾﻣت ﺑﯾدار ﮐﻧد.

ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﻮزاد از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر Breastfeeding Your Newborn

ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودک ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﻧﮫ
• ﮔردن و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐودک را ﺣﺎﺋل ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ ﺳر ﮐودک.
• از دﺳت دﯾﮕر ﺧود ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﯾره ﺗر دور ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ )آرﺋول(
ﻋﻘب ﺗر ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﭼﺎﻧﮫ ﮐودک را روی ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮕذارﯾد
ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﮐودک روی ﻧوک
ﺳﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد .اﻧﮕﺷت ﺷﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺑﯾﻧﯽ ﮐودک در ﯾﮏ ﺧط ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺳر ﮐودک ﺑﮫ ﻋﻘب و "ﻣوﻗﻌﯾت
ﻧوﺷﯾدن ﺷﯾر" ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷود.
• اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﺳت ﺳﯾﻧﮫ ﺧود را ﻣﺎﺳﺎژ
دھﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗطره ﺷﯾر از ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ ﺗرﺷﺢ ﺷود و
ﮐودک ﺑﺗواﻧد آﻧرا ﺑو ﮐرده ﯾﺎ ﺑﭼﺷد.
• ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ را ﺑﺎ ﻟب ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﮐودک ﺗﻣﺎس دھﯾد
و ﺳﭘس ﻧوک ﺳﯾﻧﮫ را از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﻣت دھﺎن ﮐودک
ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﻣﻧﺗظر ﺷوﯾد ﺗﺎ ﮐودک دھﺎﻧش را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﺳﭘس ﮐودک
را ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾﺎورﯾد.
ﭼﺎﻧﮫ ﮐودک ﺑﺎﯾد روی ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﯾﻧﯽ او ﺑﮫ دور از ﺳﯾﻧﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﮫ درﺑﺎره ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر
• ﺗﺎﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣﺎس اﯾﻣن ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐودک
ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭﺗر.
• در ھر  24ﺳﺎﻋت ،ﺳﯾﻧﮫ ﺧود را  8ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﮐودک ﺑدھﯾد .ﻧﻘش ﮐودک اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﯾدن ﻣرﺗب ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺷﯾر ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺗﻐذﯾﮫ را
ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.
• ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ھﺎی ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﮐودک واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد،
ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﯾﺳﯾدن ﻟب ھﺎ ،ﻣﮑﯾدن دﺳت ھﺎ ،ﺗﮑﺎن دادن
ﺳر ﺑﮫ طرﻓﯾن ،و ﮔﺷﺗن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﻧﮫ .ﮔرﯾﮫ ﺟزو ﻋﻼﺋم
آﺧر اﺳت.
ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ اﯾﻣن
• ﺻﺎف ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷوﯾد.
• ﻟﺑﺎس ﮐودک را در ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘوﺷﮏ ﺑﺎﺷد.
• ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ ﮐودک را روی ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ ﺧود ﻗرار دھﯾد.
• ﺳر ﮐودک را ﺑﮫ ﯾﮏ طرف ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔس
ﺑﮑﺷد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺻورت ﮐودک را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
• اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ،ﯾﮏ ﻣﻠﺣﻔﮫ ﺳﺑﮏ ﭘﺷت ﮐودک ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.

ﺑﮕذارﯾد ﮐودک راه را ﭘﯾدا ﮐﻧد
• در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ راﺣت
ﺑﮫ ﻋﻘب ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
• ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﮐودک و ﺧود ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی ﺑدن ﮐودک ﺷﻣﺎ را
ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد او را ﺑﯾن ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.
• ﺑﮕذارﯾد ﺟﺎذﺑﮫ و ﺑﺎزوھﺎی ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺋل ﮐودک ﺑﺎﺷﻧد و او ﺑﺎ
اﺳﺗﺷﻣﺎم ﺑوی ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ آن را ﭘﯾدا ﮐﻧد.
• ﺑﮫ ﮐودک زﻣﺎن ﺑدھﯾد ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧد .رﯾﻠﮑس ﺑﺎﺷﯾد
و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐودک ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ……over

