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چرا شیر مادر؟

 تغذیھ با شیر مادر ایمن ترین و
 سالم ترین روش برای تغذیھ

.کودک است
 تغذیھ با شیر مادر در برابر

 ویروس ھا، حتی کووید-١٩ از
 کودک محافظت می کند وھمیشھ

.پستان  مادر بھترین است



آماده شدن
برای آمادگی الزم نیست کارھای خاصی انجام دھید.•
بدن شما در دوران بارداری خود را آماده می کند.•
ھنگامی کھ کودک بھ دنیا آمد ، ھورمونھای شما تغییر می کند و شما بھ اندازه •

کافی شیر درست می کنید.
این تغییرات ممکن است باعث شوند تا شما در روزھای  اولیھ ی پس از •

زایمان احساس ناراحتی , خستگی و یا گریھ را تجربھ کنید.



ھنگام تولد نوزاد
برای ایمن و گرم نگھ داشتن کودک ، کودک را •

حداقل یک ساعت روی پوست سینھ مادر قرار 
دھید مادر و نوزاد را با یک پتو بپوشانید.

در طی  این یک ساعت کودک بھ شما نشان می •
دھد کھ می خواھد غذا بخورد.

او بھ تنھایی بھ سمت سینھ خزیده خواھد شد ، یا •
می توانید بھ کودک کمک کنید تا پستان را در 

دھان خود بگیرد.



بھترین مکان برای گرم نگھ داشتن  کودک 
روی سینھ مادر است

یا سینھ بابا!



                  نوزاد 

کودک نوزاد معموال اندکی وزن از دست میدھد. این امر طبیعی است.•
پس از چھار روز کودک شروع بھ افزایش وزن می کند.•
نو مادران شیر بسیار کمی تولید می کنند - این شیر بسیار غنی است و از کودک •

در برابر بیماری ھا محافظت می کند



اندازه معده نوزاد چقدر است؟

روزه اول
بھ اندازه یک گیالس

7-5 میلی لیتر
1/4-1 قاشق 

چایخوری 

روز دوم
بھ اندازه یک گردو 

میلی لیتر 22-27
اونس 0/75-1

یک ھفتھ
 بھ اندازه یک زردالو

60-45 میلی لیتر
2-1/5 اونس

یک ماه
 بھ اندازه یک تخم 

مرغ بزرگ

80- 150میلی لیتر
5-2/5 اونس

www.letmommysleep.co
m



وقتی کھ شیر میاید... 

کودک حدودا 3 روزه خواھد بود.•
ممکن است سینھ ھای شما سنگین شوند و •

نشت کنند.
کودک را غالباً بھ مقداری تغذیھ کنید تا •

سینھ ھا پر نشوند.
ھرچھ بیشتر کودک را تغذیھ کنید ، بیشتر •

شیر ساختھ خواھد شد.



  شیرخوار روی سینھ 

بھ برای دریافت شیر   کافی, شیرخوارھا باید •
طور صحیح بھ سینھ مادر "چسبیده" باشند 

- اگر اینگونھ نباشد ، بھ مادر درد خواھد 
رسید و کودک شیر کافی دریافت نمی کند.



مدفوع معمولی نوزاد
اولین مدفوع ھای پس از تولد سیاه ، ضخیم •

و چسبنده ھستند.

تقریباً بعد از3  روز، مدفوع کودکی •
کھ از شیر مادر تغذیھ کرده باشد باید 

نرم و بھ رنگ زرد کمرنگ باشد.



    ...وقتی ھمھ چیز خوب پیش می رود

کودک باید مکررا ادرار و دفع مدفوع کند.”  (روز دوم دو بار, •
روز سوم سھ بار, روز چھارم چھار بار)

نوزاد باید در 24 ساعت 8 تا 12 بار یا بیشتر شیر بخورد.•
ادرار باید شفاف یا زرد باشد.•
در ھنگام تغذیھ, مادر نباید درد داشتھ باشد.•



بھ کودک فقط بھ مدت شش ماه •
شیر مادر بدھید.


