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 کھ آیا شیر بھ اندازۀ کافی دارم؟فھمم ب گونھچ
زمانی معموال نوزاد شما . ، اغلب نگران میزان شیر خود ھستندحتی زمانیکھ بھ اندازۀ کافی شیر دارند مادران

 :کھ دریافت میکند مقدار کافی شیر
  را میبینید یا صدای آنرا میشنوید( یک صدای مالیم "کا") نوزادقورت دادن. 
  شده اند پستانھایتان نرمتراحساس میکنید پس از شیر دادن. 
  بار یا بیشتر شیر میخورد. 8شما  نوزادساعت  24در طول 
  بنظر میاید. راضی نوزاد، ھا ین شیر دادنب فواصلدر 
  بھ اندازۀ  بار 4تا  3مزاجش  و اردپوشک کامال خیس د 6شما حداقل  نوزادزه شدن، رو 5یا  4تا

مزاجشان ان بزرگتر ممکن است نوزاد(  .(مدفوع)کندمیکار زرد بھ رنگ و یک سکۀ یک دالری 
 د.)کمترکار کن

  میابدوزن نوزاد شما افزایش. 
گرم در روز 30حدودا  نخستماه  4تا  3در    
زگرم در رو 15حدودا  ماھگی 6تا  4از    
گرم در روز 10حدودا  ماھگی 12تا  6از    

 عصرھا. کنند احساس گرسنگیبیش از حد معمول  ، چند روزبھ مدت  اننوزادھر از گاھی طبیعی است کھ 
 خوشھ ای یا  امری طبیعی است. بھ این مورد " شیر خوردن اننوزادبرای  شیر خوردنبدفعات  ،ھمچنین

  ." میگویندمکرر

؟شیر خود را افزایش دھم میزان میتوانم  نھچگو  
 .ساعت شیر بدھید یک ساعت و نیم تا دو ھر ،روزانھ -شیر بدھید ی از پستان بیشتردفعات  •
خود قرار دھید، پستانھایتان را ماساژ  سینۀ لخت تماس با را در  نوزاد سینۀ لختقبل از شیر دادن ،  •

 ا انجام دھید. ) رکردندھید و یا تمرینھای آرامبخشی(ریلکس 
تنھا برای آنکھ شیر نھ (تان و نھ فقط نوک پستان چفت کنیددھان نوزاد را بخوبی دور ھالۀ  رنگی پس •

 )شماجھت راحتی ھ بھمچنین بلکھ ، بخوبی جریان یابد
 سینھ را بھ آرامی فشار دھید سفتھنگام شیر دادن،  قسمتھای در •
 .خود قرار دھید سینۀ لختس با  نوزاد را در تما سینۀ لختتا آنجا کھ میتوانید  •
شیر شما کار بھ افزایش پس از ھر بار شیر دادن، با کمک دست یا با پمپ شیر خود را بدوشید. این  •

 کمک میکند.
 در مورد دوشیدن دستی عالی یدستور العملھاو  ویدیومشاھدۀ برای 

 مراجعھ کنید.  unicef.org.uk/BabyFriendlywww. بھ وبسایت 
 را از فھرست موضوعات  ’Hand expression‘با دست دوشیدن

 انتخاب کنید.
 

 

ن شیر دهابرای مادر میزان شیرافزایش   

http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly
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 چطور؟وقتیکھ از نوزاد خود دور ھستم،  
 ساعت شیر خود را پمپ کنید. 24بار در  8تی بھ نوزاد خود شیر بدھید، حداقل درصورتیکھ نمیتوانید برای مد

  مل حداقل یک بار پمپ کردن در نیمھ شب ھم ھست.این کار شا
 در حالیکھ پمپ میکنید:

 داده و بھ آرامی فشار دھید.  ماساژسفت پستان خود را قسمتھای  •
 نگاه کنید. عکسی از نوزاد خودآرام باشید و بھ نوزاد خود فکر کنید، یا بھ  •

 ھنوز ھم شیر کافی نداشتھ باشم، چطور؟اگر
ز ھم بھ قدر کافی شیر ندارید، مراقبین بھداشتی شما وھن ه و انجام داد ست ر توانتان ھدھمۀ کارھائی کھ اگر 

 میتوانند داروھائی را برای افزایش میزان شیر شما توصیھ کنند.

 زیر است: شامل مواردبعضی دالئل استفاده از دارو 
 شیر حتی با پمپ کردن و با دست دوشیدن کاھش مقدار −
  دوباره شروع کند مدتی شیر ندادنیر دھی را پس اززمانیکھ مادری بخواھد ش −
 فرزند خواندۀ خود شیر بدھد.بخواھد بھ  مادریزمانیکھ  −

نامیده میشود. این دارو باعث افزایش ھورمون "پروالکتین" شده  Domperidone  این دارو دمپریدون
بودن این دارو برای شما  کھ بھ تولید شیر در سینھ کمک میکند. از مراقب بھداشتی خود در مورد مناسب

 سوال کنید.
 
 
 
 

 Domperidone دمپریدون در مورد راطالعات بیشت
بار در روز) میزان  3میلیگرم،  10بھ مقدار ( دمپریدونمصرف کھ  ه است تحقیق کوچک نشان داد ھفت

پس از شروع مصرف دارو از یک ھفتھ  بعدپروالکتین و شیر را افزایش میدھد. افزایش میزان شیر معموال 
در  دمپریدونمقدار بسیار کمی  شده است.ات جانبی کمی مشاھده قابل مشاھده است. در این تحقیقات اثر

 توصیھ نمیشود.  زایمانروز پس از  7تا قبل از  دمپریدونمصرف . یافت میشود مادرشیر

نگرانی ھائی  3 وز توصیھ نمیکند.را در ر دمپریدونمیلیگرم  30بیش از مصرف : ادارۀ بھداشت کانادا تذکر
 در مورد ریتم غیر عادی قلب بطور نادر و مرگ ناگھانی در صورت مصرف مقادیر بیشتر آن وجود دارد.

  ن این اثرات سوء ھستند کھ:یشتر در مظاخانمھائی ب
 سال دارند 60سن باالی  −
 نامنظم دارند یدچار بیماری قلبی ھستند  یا ریتم قلبدر حال حاضر  −
 د کھ ریتم قلب را نامنظم میکندنوھای دیگری مصرف میکندار −
ددر خون ھستن عادیلیتھای غیرالکترو، دارای اسھال یا استفراغدر مواردی مانند  −
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 ؟ه کنماستفاد ھم ھست کھ بتوانم از آندیگری  یانرمدآیا روشھای 
از استفاده کرده اند.  دھیشیر فزایشا از سراسر جھان، غذاھا و گیاھانی را برایفرھنگھای بسیاری 

استفاده از این غذاھا و داروھای گیاھی برای مادر یا نوزاد  سالمتتحقیقات بدست آمده کارآئی یا 
 milk thistle روشن نیست. درمانھائی با استفاده از گیاھانی مانند شنبلیلھ، شیر تیغک رطوبت پسند

و یا خار مقدس blessed thistle توصیھ نمیشوند.  

سالھا پیش، ازآبجو نیز برای افزایش شیر استفاده میشد. امروزه میدانیم کھ در واقع الکل در شیر مادر 
میتواند جریان شیر را کاھش دھد. بدلیل نفوذ الکل بھ شیر مادر، امن ترین کار اینست کھ  مشروب 

الکلی را بھ مقدار کم مصرف کرده و یا   اصال مصرف نکنید. 

میزان شیر مرا کاھش دھد؟چھ چیز دیگری میتواند   
مانند: قرص ھای (تب و مصرف بعضی داروھا کاھش یابدشیر ندادن مرمیزان شیر شما میتواند با 

 .ی، داروھای سرماخوردگی و ضد آلرژی، داروھای ادرارآور)جلوگیری از حاملگ

با مراقب بھداشتی  آیا شیر دھی از پستان شما را آزار میدھد؟ ھنوز نگران میزان شیر خود ھستید؟
 در ادارۀ بھداشت محل خود صحبت کنید. متخصص شیر دھی، خود و یا 

س بگیریدبرای کسب اطالعات بیشتر با ادارۀ بھداشت منطقۀ خود تما  
Abbotsford 604 864-3400 Mission 604 814-5500 
Agassiz 604 793-7160 New Westminster 604 777-6740 
Burnaby 604 918-7605 Surrey - Cloverdale 604 575-5100 
Chilliwack 604 702-4900 Surrey - Guildford 604 587-4750 
Delta - North 604 507-5400 Surrey - Newton 604 592-2000 
Delta - South 604 952-3550 Surrey - North 604 587-7900 
Hope 604 860-7630 Tri-Cities - Port Coquitlam 604 949-7200 
Langley 604 539-2900 White Rock/South Surrey 604 542-4000 
Maple Ridge 604 476-7000 

 

www.fraserhealth.ca 
 این اطالعات جایگزین توصیھ ھای ارائھ شده توسط مراقبین بھداشتی شما نمیباشد.
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