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تغذی از پستان (شیردهی)

تغذی از پسذتان قذديمی تذرين و صذحتمندانه تذرين مملکذرد در جهذان اسذت .مگذر بذا
تغيير جهان  ،زنان بعضی اوقات به معلومات و تقويذت هذائی بذرای ادامذ تغذذی اطفذال
شان از پستان ضرورت پيدا ميكنند.
تغذی از پستان يا شيردهی مهم است زيرا:
 شيرپستان يگانه غذای كامل ايست كه كمذك مينمايذد طفذل صذحتمند و قذوی رشذد
کند.
 شيردهی كمك مينمايد تا خونريزی از رحم بعد از والدت توقف نمايد.
 شير پستان مادر طفل نوزاد را در مقابل امذرا و انتانذات ماننذد ،مذر شذكر
سرطان ،اسهاالت و سينه و بغل محافظت مينمايد .مناصر دفامی موجود در بدن مذادر
در مقابل امرا از طريق شيربه طفل انتقال مييابد.
 تغذذذی از پسذذتان مذذادر را از امراضذذی ماننذذد سذذرطانها و سسذذت و شذذكننده شذذدن
استخوان ها ( )osteoporosisمحافظه مينمايد.
 زمانيكه يك مادر طفل خود را از پستان تغذی مينمايذد شذير هميشذه پذاك ،هميشذه
آماده و هميشه حرارت مناسب را برای طفل خواهد داشت.
 تغذی از پستان به مادر و طفل كمذك مينمايذد تذا خذود را بذا يگذديگر نزديذك و در
امن احساس نمايند.
 بذرای بعضذی زنانيكذه بجذز شذير خذود زيذز ديگذری بذه طفذل خذود نميدهنذد كمذذك
ميشود تا بزودی حامله نشوند.
 تغذی از پستان رايگان است.
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چرا شیر مادر
بهترين است

 بهتر است كه براي طفل خود در  1مااه
اول باااه ااااز از شاااایر پساااتان خااااود چیااااز
ديگري ندهید.

تغذی از پستان (شیردهی)

چرا تغذی های ديگر
میتوانند مضر باشند؟

401

فابريكه هائيكه شير مصنومی ميسازند
(تركيبات غذائی برای اطفال) ،از مادران
ميخواهند كه بجای شير خود ازمحصوالت آنها
جهت تغذی اطفال خود استفاده نمايند ،تا اين كمپنی
ها بتوانند پول مايد کنند و نفع ببرند .استفاده از
شير زوش (بوتل) ويا دادن تركيبات غذائی اغلبا ً
بسيارغيرمصوون ميباشد .ميليون ها اطفال ايكه
توسط شير زوش ويا شير و تركيبات غذائی
مصنومی تغذی ميگردند مصاب به سوء تغذی
گرديده و مريض شده يا ميميرند.
اطفال ايکه توسط بوتل
(شیرچوش) تغذی میشوند،
بیشتر امکان دارد که
مريض شده و فوت شوند.

آيا من واقعا ً میتوانم
تمام اين ها را دريك
سال خريداري نمايم؟

بعضی والدين کوشو
مينمايند تا با ريختن
مقدار کمتر شير
پودری و انداختن
مقدار بيشتر آب ،شير
يا غذای طفل بيشتر
دوام کند .اينکار سبب
سوء تغذی ،رشد
بسيار بطی و زود
زود مريض شدن
طفل خواهد شد.

 شذذذير مصذذذنومی و شذذذيرهای ديگذذذر ،ماننذذذد
شيرهای كنسرو شده ويا شذيرهای حيوانذات ،اطفذال
را در مقابل امرا محافظه نمی نمايند.
 شذذذذيرهای مصذذذذذنومی و شذذذذذيرهای ديگذذذذذر
ميتوانند سبب مريضی ها و مرگ اطفال شوند.اگر بوتذل و زوشذك ،يذا آب اسذتفاده شذده
بذرای تهيذ شذذير مصذنومی بذذه مذذدت الزم جذوش داده نشذذده باشذذند ،طفذل ميكذذروب هذذای
مضر را بلع نموده و مصاب اسهاالت خواهد شد.
 زمانيكه اطفال از پستان شير مذی مکنذد ،آنهذا زبذان خذود را بذرای مكيذدن شذير
استفاده مينماينذد .اينكذار نسذبت بذه كاريكذه دهذن طفذل درهنگذام زوشذيدن از شذير زذوش
انجذذام ميدهذذد بسذذيار متفذذاوت اسذذت .بذذا نوشذذيدن شذذير از يذذك بوتذذل شذذيرزوش يذذا زوشذذك
رابذذذذری ،طفذذذذل ممكذذذذن اسذذذذت
فرامذذذذوش نمايذذذذد كذذذذه زگونذذذذه
پستان را بخذوبی بمكذد .و اگذر
طفل پستان را بذه انذدازه كذافی
نچوشذذذذد ،توليذذذذد شذذذذير مذذذذادر
كذذذاهو خواهذذذد يافذذذت و طفذذذل
كذذامال غذذذا خذذوردن از پسذذتان
را توقف خواهد داد.
 تغذذذذی بذذذا شذذذيرزوش
(بوتذذذل) بسذذذيار قيمذذذت اسذذذت و
پذذذول زيذذذادی بكذذذار دارد .يذذذك
خذذذانواده بذذذرای يذذذك طفذذذل 21
كيلوگرام پودر شير مصذنومی
را در سذذذذذذال اول ضذذذذذذرورت
خواهذذذذد داشذذذذت .ارزش شذذذذير
مصذذذنومی يذذذك روزه و مذذذواد
سذذوخت بذذرای جذذوش دادن آب
بيو از حاصل كار يك هفته و
حتی يك ماه خانواده ميباشد.

اچ آی وی و تغذی از پستان
يک خانم مصاب به اچ آی وی بايد در مورد مصوون ترين طريق تغذی طفل
خود تصميم بگيرد .او ضرورت خواهد داشت که ديگر خطرات صحی را با
خطر انتان اچ آی وی مقايسه کند .جهت کمک به اين تصميم گيری ،صفح 431
ديده شود.
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چگونه شیردهی صورت گیرد
برای طفل نوزاد
بعد از والدت مادر بايد طفل نوزاد را در ريان ساعت اول از پستان تغاذی نماياد.
اينكار كمك خواهد كرد تا خونريزی رحم توقف نموده و رحذم بحالذت نورمذال برگذردد.
تماس جلدی بين طفل و مادر و مكيدن طفل كمك خواهد كرد تا جريان شذير مذادر آغذاز
گردد.
طفل نوزاد به اولين شير زرد رنگ پستان (فلذه تتذو= ت )colostrumكذه در روز
هذذای  4و  1بعذذد از والدت پسذذتان هذذا آنذذرا توليذذد مينماينذذد ،ضذذرورت دارد .كلوسذذتروم
دارای تمام مواد مغذی ايست كه يك طفل نوزاد ضرورت دارد و نيز طفل را در مقابذل
امذذرا محافظذذه مينمايذذد .كلوسذذتروم همچنذذان روده هذذای طفذذل را پذذاك مينمايذذد بذذرای
اجرای اينكار ضرورت به مال= ،جوشانده ها ويا آب نميباشد.

برای هر طفل
از هردو پستان طفل را تغذی نمائيد ،مگر ا اازه دهیاد كاه طفال ابتادا ياك پساتان را
تخلیه نمايد و بعدا ً پستان دوم را بدهيد .شذير سذفيد تذری كذه بعذد از زنذد دقيقذه از تغذذی
طفل از پستان خار= ميگردد نسبت به شير اولی از شحم غنذی تذر اسذت .طفذل زمانيكذه
آ ماده باشد تا خوردن را توقف داده ويا از پستان دوم شيربخورد ،به شذما اجذازه خواهذد
داد تا اينكار را انجام دهيد .اگر طفل در يکبار از يک پستان سير شود ،دفعذ بعذد او را
از پستان ديگر تغذی کنيد .طفل خود را هر زمانيكه گرسنه است در شب يا روز تغذذی
نمائيد .بسياری اطفال نوزاد ممكن است هر  0تا  1سامت مخصوصا ً در ماه های اول،
پسذتان را بمكنذد .بذه طفذل اجذازه دهيذد تذذا هذر زمانيكذه ميخواهذد و هذر قذدر دوامذدار كذذه
ميخواهد پستان را بمكد .هر قدر
بيشذذتر كذذه طفذذل پسذذتان را بمكذذد،
به همان اندازه شير بيشذتر توليذد
خواهد شد.
شذذذذما ضذذذذرورت نداريذذذذد تذذذذا
حبوبذذذات ،شذذذيرهای ديگذذذر ويذذذا
شذذذكر آب ،حتذذذی در اقلذذذيم هذذذای
گذذرم بذذه طفذذل بدهيذذد .اينهذذا سذذبب
ميشوند تا طفل كمتر شذير پسذتان
را خورده و ممكذن اسذت قبذل از
سذذن  2تذذا  1مذذاهگی دادن غذذذای
ديگری غير از شير مذادر بذرای
طفل مضر باشند.

چگونه تغذی از پستان
صورت گیرد

 اطفال وقتی بیشتر شیر می مکند که
گرسنه و تشنه باشند ،در مقابل يك مرض
مجادله نمايند ،رشد زياد نمايند ويا به
راحت ضرورت دارند .اگر شما مطمئن
نباشید كه طفل شما چه میخواهد ،تغذي
نمودن از پستان را امتحان كنید.

كمك به آروغ زدن طفل
گاهی زمانيكذه بعضذي اطفذال شذير مذي مكنذد ،يكمقذدار
هذذوا را بلذذع مينماينذذد ،كذذه آنهذذا را نذذا آرام سذذاخته ميتوانذذد.
شما ميتوانيد با گرفتن طفل در شانه يا سين خود و مذالو
دادن پشذتو و يذا مذالو پشذت طفذل در حاليكذه در آغذذوش
شما نشسته يا افتاده باشد ،كمك نمائيد تا هوا خار= گذردد.
اين وضعيت ها همچنان كمك مينمايذد تذا يذك طفذل نذا آرام
ويذذا طفذذل ايكذذه بيشذذتر از حالذذت معمذذول گريذذه مينمايذذذد،
راحت گردد.
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مادرانیكه درشب طفل خود را نزديك
خود نگهمیدارند ،میتوانند بسیار به
آساني او را از پستان تغذي نمايند.
اگر مادر با طفل خود يكجا خواب
شود میتواند در عین زمانیكه طفل را
از پستان شیرمیدهد ،خواب شود.

تغذی از پستان (شیردهی)

401

طفل چگونه گرفته شود.
در زمان تغذی از پستان  ،مهم است كه طفل طوری گرفته شود تا بتوانذد بذه آسذانی
شير را مکيده و بلع نمايد .مادر هچنان بايد در يك وضعيت مستريح و آرام باشد تا شير
خوب جريان كرده بتواند.

 در زمانیكه پستان را به طفل
میدهید نوك پستان را فشار ندهید.

سر طفل را با دست يذا بذازوی خذود تقويذه نمائيذد .سذر و بذدن طفذل بايذد در يذك خذط
مستقيم قرار گيرند .انتظار بكشيد تا دهذن طفذل خذوب بذاز گذردد .طفذل را نزديذك پسذتان
آورده و لذذب پذذائينی اش را بذذا نذذوك پسذذتان تمذذاس دهيذذد .بعذذدا ً طفذذل را بذذه پسذذتان نزديذذك
سازيد .طفل بايد يك قسمت بزرگ پسذتان كذه دهذنو را كذامالً پذر نمايذد ،بگيذرد تذا نذوك
پستان مميقا ً داخل دهن طفل شده باشد.

اين طفل اندازه كافی ازپستان را بدهن ندارد

اين طفل خوب وبادهن پر پستان را گرفته است

سینه به سینه ،زنخ به پستان
پشت مادر راست است.

سر طفل حمايت شده است و در
يک خط مستقیم با بدنش قرار
گرفته است.

طفل پستان را می مکد،
صرف نوک پستان را
نمی مکد.

در يک طفل نوزاد ،دست مادر بايد
سرين طفل را بپوشاند.

بدن طفل راست است و
بطرف مادر دور خورده
میباشد.

اين يک وضعیت خوب ديگر است که
میتواند استفاده شود .از بالشت يا تکه
های لوله شده میتوانید برای گذاشتن در
زير طفل استفاده کنید.

اگر شذما مشذكالتی در تغذذی طفذل از پسذتان داشذته باشذيد ،از يذك خذانم ايكذه تجربذه
دارد كمذذك بگيريذذد .او اغلب ذا ً شذذما را بيشذذتر از بعضذذی كاركنذذان صذذحی ميتوانذذد دريذذن
رابطه كمك نمايد .از شذيرزوش (بوتذل) اسذتفاده ننمائيذد .بوتذل بذه طفذل يذك نذوی ديگذر
زوشيدن را آموزش خواهد داد .به كوشش خود ادامه دهید.
بعضی اوقات تمريناتی برای شما ضرورت خواهد بود تذا وضذعيت خذوب را بذرای
خود پيدا كرده ويا همچنان به طفل ضرورت خواهذد بذود تذا بيذاموزد زگونذه بهتذر شذير
را بمكد.
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مشوره برای مادر 401
اين ها عاليمي اند كه نشان میدهناد بعضاي اشاتباهاتي ممكان اسات در طارز گارفتن طفال وياا مقاداري از پساتان كاه بادهن طفال
میباشد و ود داشته باشد:
 اگر طفل ناآرام بوده ،گريه نمايد ويا نخواهذد كذه تغذذي گذردد ،ممكذن اسذت طفذل در يذك وضذعيت ناراحذت قذرار داشذته
باشد.
 اگر روی طفل بطرف شما نباشد ،طور مثال تحته به پشت افتاده و سرش دور خورده تذا بذه پسذتان برسذد ،ممکذن اسذت
توانائی بلعيدن را نداشته باشد.
 اگر شما ميتوانيد يك قسمت زياد هال نصواري رنگ اطراف نوك پستان را ببينيد  ،اين ممكن بدان معني باشد كذه نذوك
پستان به اندازۀ كافي داخل دهن طفل نميباشد.
 اگر زوشيدن بسيار تيز و صدا دار باشد ،طفل ممكن است ضرورت دارد تا قسمت بيشتري از پستان را بگيرد .بعذد از
زند دقيق اول طفل بايد به آهستگي و مميق پستان را بمكد و خوب بلع نمايد.
اگر درد احساس مينمائيد ،يا نوك پستان ها تركيده باشد ،ممكن است ضرورت داشته باشيد كه طفل نوك پستان شذما را مميذق تذر
بدهن خود داخل نمايد.

رژيم غذائی مادر در زمان شیردهی:
مادران ضذرورت دارنذد كذه خذوب غذذا بخورنذد تذا بعذد از حذاملگی و والدت بهبذود
يافته ،از اطفال خود مواظبت نموده و تمام كار های ديگذر خذود را اجذرا كذرده بتواننذد.
آنها به مقدار زيادی از غذا های غنی از پروتئين و شحميات و مقدار زيادی ميوه جذات
و سبزيجات ضرورت دارند  .آنهذا همچنذان ضذرورت دارنذد تذا مقذدار زيذادی مايعذات،
آب پذذاك ،شذذير ،زذذای هذذای داروئذذی و آب ميذذوه بنوشذذند .مگذذر بذذدون درنظرداشذذت آنكذذه
زگونه يك مادر ميخورد يا مينوشد ،بدنو شيرخوب در پستان ها خواهد ساخت.
بعضی مردم مقيده دارند كه مادر جديد نبايد يکتعداد غذاهای معينذی را بخذورد .امذا
اگر يك مادر غذای متوازن نگيرد (صفح 011
ديذذده شذذود) ،ممكذذن اسذذت مصذذاب سذذوء تغذذذی،
كمخونی و مريضی های ديگر شود.

مشوره برای مادر

غذا خوردن برای صحت خوب

بعضی اوقات زنان در زمان تغذی از پستان
غذاهای خاصی را ميخورند .اينكار خذوب اسذت
بخصوص اگر غذاها ايذرا كذه مذادران ميخورنذد
مغذذذی باشذذد .غذذذاهای خذذوب بذذه وجذذود يذذك زن
كمذذك مينمايذذد تذذا بصذذورت صذذحتمندانه و قذذذوی
بسرمت بعد از والدت رشد نمايد.
يذذذك زن بذذذه غذذذذای اضذذذافی ضذذذرورت دارد
اگر:


دو طفل كوزك را از پستان تغذی مينمايد.



يك طفل را از پستان تغذی مينمايد و بازهم حامله است.



فاصله بين اطفالو كمتر از دو سال است

 مريض است يا ضعيف است.
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 بخوريد و بنوشید تا گرسنگی و
تشنگی برطرف گردد .از استفادۀ
الكول ،تنباكو ،مواد مخدر و دواهای
غیرضروری ا تناب شود .آب پاك
میوه ،آب سبزيجات  ،شیر ،چای
های داروئی از قهوه و نوشابه های
کوکا بهتر اند.

تغذی از پستان (شیردهی)
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تغذی از پستان و فاصله دادن بین اطفال

فاصذذله گذاشذذتن بذذين اطفذذال بذذدان معنذذی اسذذت كذذه اطفذذال اق ذالً بفاصذذله  4يذذا  1سذذال
ازهمديگر تولد گردند .اينكار به بدن مادر اجازه ميدهد تا قبل دوبذاره حاملذه شذدن قذوی
گذردد .بذرای بعضذی زنذان ،تغذذی از پسذتان آنهذا را در فاصذله دادن بذين والدت كمذك
مينمايد برای معلومات بيشترصفح  401ديده شود.

دادن غذا های ديگر
يک طفل زمانی به تغذی با غذاهای ديگر آماده است که:
 سن آن حدود  1ماه يا بيشتر باشد.

قبل از  1ماهگي به طفل غذا
هاي ديگر را ندهید.

همه غذا ها را ابتدا خوب میده
کنید تا طفل بتواند آنها را
بخورد.



شروی به زنگ زدن به غذاهای امضای خانواده يا از دسترخوان نمايد.



غذا را با زبان خود از دهن خار= ننمايد.

بين  1ماهگی تا يك سالگی ،هر زمانيكه طفل ميخواهد برايو از پستان شير بدهيذد.
حتی اگر ديگرغذا ها را ميخورد ،بازهم به همان مقدار شير پسذتان ضذرورت دارد كذه
قبالً ميخورده است .در ابتدا روز  4يا  1مرتبه به تعقيب تغذذی از پسذتان ،ديگرغذذا هذا
را به طفل بدهيد .با دادن غذاهای نرم و سهل الهضم مانند فرنی يا شوربا ،غذا دادن را
شذذروی نمائيذذد .بعضذذی زن هذذا ايذذن غذذذا هذا را بذذا شذذير پسذذتان مخلذذوط مينماينذذد .شذذما بذذه
غذاهای تهيه شدۀ تجارتی برای اطفال كه قيمتی اند ،ضرورت نداريد.
اگر طفل بعد از تغذی از پستان خذوش نبذوده ويذا بخذوبی سذير نشذود ،و بذين  2تذا 1
ماه سن داشته باشد ،ممکن است صرف به مکيدن بيشتر پستان نياز داشته باشذد .پسذتان
مادر شير بيشتری توليد خواهد کرد .مادر هر قدر به دفعذات بيشذتر کذه طفذل ميخواهذد،
تا مدت  5روز او را از پستان تغذی کند .اگذر بعذد از ايذن مذدت بذازهم طفذل ناخوشذنود
بود ،مادر ميتواند دادن غذاهای ديگر را امتحان کند.

از يک پیاله و قاشق برای تغذی
طفل استفاده کنید.

 در يك وقت صرف يك نوع غذاي
ديد را عالوه نمائید .درحدود 1
ماهگي تا يك سالگي يك طفل میتواند
بسیاري غذا هاي خانواده را بخورد
اگر ماليم شده وخوردن آن آسان
باشد.

اطفال ضرورت دارند تا زود زود غذا بخورنذد ،حذدود  5مرتبذه در روز .هذر روز
آنها بايد بعضی غذا های اساسی (فرنی ،جواری  ،گندم  ،ارزن  ،كچالو) را يكجا با يك
غذای تعمير كننده بدن طفل (لوبيا ،بادام زمينی ،تخم  ،پنيذر ،گوشذت يذا مذاهی) ،سذبزی
های دارای رنگ روشن و ميوه ها و يك غذای غنی از انرژی (بادام زمينی ،يك قاشذق
روغن ،مسكه يا روغن) ،بخورند .شما مجبور نيسذتيد كذه  5مرتبذه در روز غذذا بپزيذد.
بعضی غذا ها ميتوانند بصورت سرد به طفل داده شوند.

حتي درسال دوم نیزبه دادن
شیرپستان ادامه دهید تا طفل شما
درمقابل انتانات و ديگرمشكالت
صحي وقايه گردند.

اگر ميتوانيد ،به شيردادن طفل از پستان تذا زمانيكذه طفذل اقذالً  4سذاله ميشذود ادامذه
دهيد ،حتی اگر طفل ديگری نيز داشته باشيد .بيشتر اطفال به آهستگی خذود شذان تغذذی
از پستان را توقف ميدهند.
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هرگاه مادر خارج از منزل کار میکند
در حال حاضر بسياری زنان خار= از منزل كار مينمايند .ايذن ميتوانذد بذرای مذادر
بسيارمشكل باشد كه در  1ماه اول بجز از شير پستان خود زيز ديگری به طفل ندهد.
مذذذذادران ايكذذذذذه كذذذذذار مينماينذذذذذد بذذذذذه كمذذذذذك
ضذذذرورت دارنذذذد .بعضذذذی وظذذذايف بذذذه مذذذادر
اجازه ميدهد تا طفل خذود را بذرای زنذد مذاه بذا
خذذود بذذه محذذل وظيفذذه ببرنذذد .اينكذذار تغذذذی از
پستان را بسيار آسان ميسازد .اگذر مذادر کسذی
را داشذذته باشذذد کذذه نزديذذک بذذه محذذل وظيفذذه از
طفذذذذل وی نگهذذذذداری کنذذذذد ،او ايذذذذن امکذذذذان و
توانذذائی را خواهذذد يافذذت کذذه طفذذل خذذود را در
تفذذذريح هذذذای کذذذار در جريذذذان روز از پسذذذتان
تغذذذی کنذذد .بعضذذی اسذذتخدام کننذذدگان مراکذذز
مواظبذذت از اطفذذال را در محذذل کذذار در نظذذر
گرفتذذه و لذذذذا والذذدين ميتواننذذذد اطفذذال خذذذود را
نزديک خود داشته باشند.

زمانیکه مادر خارج از
منزل کار میکند

اما بدون شير
من شايد او
مريض شود.

 مااادر ايکااه کااار مینمايااد نبايااد
مجباااور گاااردد کاااه باااین کاااار خاااود و
صحت طفل خود يکی را انتخاب کند.

درينجابعضی طريقاه هاائی بارای اطمیناان از اينكاه در زماان كاار طفال
شما از شیرپستان استفاده مینمايد ،تذكر داده میشود:

طفل خود را برای  1ماه
نزديک به خود نگهداريد.

ويا کسی را داشته باشيد که در وقت
غذا دادن طفل را نزد شما بياورد.
زمانيكه شما با طفل خود هستيد ،او را صرف با شير خود تغذی نمائيد ،اگر شذما بذا
طفل خود در شب يكجا خواب ميشويد ،ممكن است طفل بيشذتر تغذذی شذود ،و ايذن كذار
به شما كمك خواهد كرد تا شيربيشتری داشته باشيد.
بعضذذی زنذذان از يذذك دوسذذت يذذا خويشذذاوند خذذود و يذذا يذذک خذذانم ش ذيرده درخواسذذت
مينمايند تا به طفل آنها شير بدهد .اگر شما ميخواهيد يذك زن ديگذری طفذل شذما را شذير
بدهد ،آن خانم بايذد كسذی باشذد كذه شذما او را ميشناسذيد و صذحتمند اسذت و خطذر اينكذه
طفذذل از طريذذق تغذذذی از پسذذتان مصذذاب ويذذروس اچ آی وی ( )HIVگذذردد ،موجذذود
نميباشد.
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اچ آی وی و ايدز111 ،
تغذی از پستان
و اچ آی وی112 ،

تغذی از پستان (شیردهی)

خارج ساختن شیربا
دست

 اگر يك مادر مقدار بیشتري شیر
نسبت به ضرورت خارج سازد ،میتواند
آن شیر را به طفل ديگري بدهد كه
مادرش مريض است ويا به طفلي كه
پستان مادرش هنوز شیر نكرده است .
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يك روش ديگر ايكه يك زن ميتواند در جريذان روز بذه طفذل خذود شذير بدهذد آنسذت
كه اگر در هنگام كار وقت داشته باشد تا شير خود را با دسذت از پسذتان هذايو بدوشذد.
بعدا ً كس ديگری نيز ميتواند اين شير را به طفل بدهد.

شما ميتوانيد شير خود را روزانه  4تا 1
مرتبه با دست خار= سازيد

بعدا شير را ذخيره نموده يا بفرسيد تا
کسی طفل شما را با آن تغذی نمايد

همچنان اگر پستان های شما بسيار پر گردد ويا اگر طفذل شذما نتوانذد بنذا بذر داليلذی
از پستان تغذی شود ،و بخواهيد که توليد خوب شير را در پسذتان هذا حفذ کنيذد ،ممكذن
است ضرورت داشته باشيد كه شير خود را با دست خود خار= سازيد.

چگونه شیر را با دست خود خارج سازيد
 -0يك بوتل دهن باز را با آب پاك و صابون بشوئيد و در آفتذاب بگذاريذد تذا خشذك گذردد.
قبل ازاستفاده داخل آنرا با آب جوش ايكه براي  41دقيقه جوش خذورده اسذت پذر نمذوده و
براي زند دقيقه آنرا بگذاريد بعداً آبرا دور بريزيد.
 -4دست هاي خود را قبل از تماس به بوتل يا پستان خوب بشوئيد.
 -1اگر ميتوانيد يك محل آرامي را پيدا كنيد .صبور باشذيد و کوشذو نماييذد کذه راحذت باشذيد.
فکر کردن در مورد طفل در هنگام خذار= سذاختن شذير ،جريذان شذير را کمذک خواهذد کذرد.
پستان های خود را با ماليمت با نوک انگشتان خود مساژ داده و بطذرف نذوک پسذتان حرکذت
دهيد.
 -2بعذذداً ،انگشذذتان و شصذذت خذذود را بذذه کنذذار هال ذ سذذياهرنگ اطذذراف نذذوک
پستان قرار داده و آنرا روی سين خود فشذار دهيذد .بذا ماليمذت انگشذتان خذود
را باهم فشار داده و آنها را بطرف نوک پسذتان بغلطانيذد .خذار= سذاختن شذير
نبايد دردناک باشد .انگشتان خود را به تمام اطراف هالذ پسذتان حرکذت دهيذد
تا شير از تمام پستان خار= گردد .اينکار را با هر يک از پسذتان هذا تذا زمذان
تخليه شدن آنها ادامه دهيد.

به مقب فشار دهيد
نيشگون يا زندک نگيريد

 -5در ابتدا مقدار زيذاد شذير خذار= نخواهذد شذد .بذا تمذرين شذما ميتوانيذد بيشذتر
شير بدوشيد .پالن نماييد که هر زند دفعه ايکه طفل شما ميخواهذد غذذا بخذورد،
شير را از پستان خود بدوشيد ويا اقال  1دفعه در روز.
(شخصيكه شير شما را به طفل خواهد داد ميتواند براي شما بگويد كه آيا مقدار آن كافي بوده است يا خيذر) .اگذر تمذرين را  4هفتذه
قبل از بازگشتن به كار شروی نمائيد ،قادر خواهيد بود مقدار زيادي شير را زمانيكه از طفل خود جدا هستيد  ،بدوشيد.
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خارج ساختن شیر با دست
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شیر چگونه ذخیره گردد
شير خود را در يك ظرف پذاك و سرپوشذيده نگهداريذد (قذدم هذای  0و  4در صذفح
 004ديده شود) .ميتوانيد در همان بوتل ايكه شير را داخل آن می دوشيد ،ذخيره
نمائيذد .شذذير را در يذذك جذذای سذذرد دور از شذعای آفتذذاب بگذاريذذد .شذذير ميتوانذد تذذا 1
سامت استفاده گردد ويا ميتوانيد ظرف سربسته را در بين ريگ های تر داخل نمائيذد و
يا با يك تكه ايكه هميشه تر نگهداشته شود بپيچانيد  ،وبه اينصورت ميتواند تا حدود 04
سامت نگهداری شود.
ظرف شيرميتواند براي مدت طوالني تري در

 شیر پستان میتواند رنگ خاود
را تغییاار دهااد .رنااگ آن از چیزيساات
کاااه شاااما میخورياااد ،بااادون در ن ااار
داشت اينکه چاه رناگ داشاته باشاد،
شیر شما برای طفل خوب است.

يك جاي سرد مانند يك تشت گلي كه آب داشته
باشد ذخيره گردد.

شيرميتواند در يك مرتبان شيشه ئذی بذرای  4يذا  1روز
در يخچال نگهداری شود .قيماق (زربی) شير ممكذن اسذت
جدا گردد .لذذا قبذل از دادن آن بذه طفذل آنذرا شذور بدهيذد تذا
شذذذير مخلذذذوط شذذذود .بسذذذيار بذذذه آرامذذذی آنذذذرا در آب گذذذرم
حرارت بدهيد .با انداختن زند قطره شير روی سامد تان امتحذان نمائيذد كذه شذير بسذيار
داغ نشده است.

روش بوتل گرم
اين روش زماني بهترين مؤثريت را دارد كه پستان هاي شما بسيار پر ويا بسيار دردناك باشند.
اين حالت ممكن است دفعتا ً بعد از والدت ويا اگر نوك پستان هاي مادر تركيده باشد ويا انتانات پستان موجود باشد ،بوجود
آيد (صفحات  005و  001ديده شود).
 2تا  1سانتی متر فراخی
 .0يك بوتل بلند و شيشه ئي را كه دهانه اش  1تا  2سانتي متر
قطر داشته باشد ،پاك نمائيد .با پر كردن آن با آب داغ آنرا گرم
نمائيد .به آهستگي آنرا از آب داغ پر كنيد تا نشكند .زند دقيقه
انتظار بكشيد و بعدا ً آب آن را بيرون بريزيد.
 .4دهن و گردن بوتل را با آب سرد و پاك  ،سرد سازيد تا شما
را نسوزاند.
 .1دهن بوتل را روي نوك پستان هاي خود بچسپانيد تا درز
نداشته باشد .براي زند دقيقه آنرا محكم در آنجا بگيريد .بوتل
در حين سرد شدن با ماليمت شير را كو خواهد كرد.
 .2زمانيكه جريان شير كم شد ،با استفاده از انگشت خود
زسپيدگي اطراف دهن بوتل را برطرف سازيد.
 .5اينکار را در پستان ديگر خود تکرار نماييد.

با اهمیت  :اگر شیر سرد نگهداشته شده نتواند ،فاسد خواهد شد و باياد دور انداختاه
شود .اگر شیر بوی ترش يا باوی غیار معماول داشاته باشاد ،آن را دور بیاندازياد .شایر فاساد
شده میتواند طفل را بسیار مريض سازد.
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تغذی از پستان (شیردهی)

نگرانی ها و
مشکالت معمول
در اطفال ديگر من
پستان هايم بسیار پر
بودند

 يااك طفاال بزرگتااار از  1هفتااه هااار
روزه مواد غايطه نخواهد داشت .اگر
طفاال خااوب تغااذي شااده  ،خااود را تاار
نمايااد و راضااي باشااد  ،مااواد غايطااه
اش خواهد آمد.
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تاارا از اينكااه شاایر كااافی مو ااود نباشااد ويااا شاایر خیلاای خااوب نباشااد
بسذذياری زنذذان فكرمينماينذذد كذذه مقذذدار كذذافی شذذير ندارنذذد .ايذذن موضذذوی تقريبذذا واقعيذذت
ندارد .حتی زنانيكه مقذدار كذافی غذذا بذرای خذوردن ندارنذد  ،ممومذا ً بذرای اطفذال خذود
مقدار كافی شير ميسازند.
مقذدار شذير ايكذه پسذتان هذای شذما ميسذذازد (توليذد شذير شذما) ارتبذاط بذه آن دارد كذذه
زقدر طفل شما شير ميخورد .هر قدر كه طفل شما بيشذتر شذير بخذورد بذه همذان انذدازه
پستان های شما بيشتر شير توليد مينمايد .اگر شما در يذك دفعذه تغذذی ،طفذل خذود را از
پستان شير نداده و بعو آن از شيرزوش استفاده نمائيذد ،بذدن شذما شذير كمتذر خواهذد
ساخت.
در بعضی روزها ممكن طوری معلوم شود كه طفل ميخواهد كه دوامذدار از پسذتان
تغذی شود .اگر طفل خود را هر زمانيكذه گرسذنه اسذت از پسذتان تغذذی مينمائيذد ،توليذد
شذير شذما بذه همذان انذذدازه ازديذاد خواهذد يافذت .در جريذان زنذد روز طفذل ممكذن اسذذت
دوباره راضی به نظر رسذد .تغذذی از پسذتان در شذب كمذك مينمايذد تذا توليذد شذير مذادر
ا فذذزايو يابذذد ،كوشذذو نمائيذذد بذذه هذذيچكس حتذذی كذذاركن صذذحی ايكذذه بشذذما ميگويذذد كذذه
شيركافی نداريد ،امتقاد ننمائيد.
حتمی نيست كه پستان ها پر احساس گردند تا شير بسازند .هر قدر اطفذال زيذادتری
را يك خذانم از پسذتان تغذذی کذرده باشذد  ،كمتذر احسذاس پذر بذودن پسذتان هذا را خواهذد
داشت ،پستان های كوزك به اندازه پستان های بزرگ شير توليد خواهند كرد.
يك طفل شيركافی مينوشد اگر:
 خوب رشد نموده  ،خوشحال و صحتمند بنظر برسد.
 1 مرتبه يا بيشترخود را تر نموده و حدود  0تا  1مرتبه در يك شذبانه روز تكذه
های خود را كثيف سازد .شما اين موضوی را اكثراً بعد از  5روزه گی طفل  ،زمانيكه
طفذذل شذذروی بذذه خذذار= سذذاختن ادرار و مذذواد غايطذذه بصذذورت مذذنظم نمايذذد ،ميتوانيذذد
بگوئيد.
 زون شير پستان از شيرهای ديگذر فذرق دارد ،بعضذی زن هذا تذرس دارنذد كذه
اين شير خوب نخواهد بود .مگذر شذير پسذتان همذه زيذزی را كذه طفذل ضذرورت دارد،
برايو ميدهد.

نگرانی ها و مشكالت نوك پستان
نوك پستان های هموار يا فرورفته
بسياری زنانيكه نوك پسذتان آنهذا همذوار ويذا فذرو رفتذه اسذت ميتواننذد طفذل خذود را
بدون كدام مشكلی از پستان تغذی نماينذد .ايذن بخاطريسذت كذه طفذل پسذتان را ميمكذد نذه
تنهذا نذوك پسذذتان را .شذما ضذذرورت نداريذد کذاری را بذذرای آمذاده سذاختن پسذتان هذذا در
جريان حاملگی انجام دهيد.

 شكل و اندازه نوك پستان شما
مهم نیست  ،طفل از پستان شیر
میخورد نه تنها از نوك پستان.

نوک پستان متوسط
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اين ن ريات ممكن است شیر خوردن طفل شما را آسانتر سازد.

 شروی تغذی از پستان دفعتذا ً بعذد از والدت  ،قبذل از آنكذه پسذتان هذای شذما پذر
شذذوند .خذذود را مطمذذئن سذذازيد كذذه طفذذل شذذما مقذذدار زيذذاد و بذذا دهذذن پ ذر پسذذتان شذذما را
ميگيرد (صفح  011ديده شود).
 اگر پستان های شما بسيار پر گردد ،يكمقدار از شير را با دست خار=
سذازيد تذا نرمتذر شذوند .اينكذار گذرفتن مقذدار بيشذتر پسذتان را بذه طفذل آسذانتر
ميسازد.
 قبل از شير دادن نوك پستان هذا را انذدكی بذا دسذت تمذاس داده يذا لذول
دهيد .آنها را فشار ندهيد.
 كوشو نمائيذد دسذت خذود را بذدور پسذتان کاسذه نمذوده و بطذرف مقذب
تيله نمائيد تا سبب خار= شدن نوك پستان شما در حد امكان شود.

زخم و تركیدگی نوك پستان
اگذذر در وقذذت تغذذذی از پسذذتان درد احسذذاس مينمائيذذد ،طفذذل امكذذان دارد بذذه
اندازۀ كافی از پستان شما را به دهن نگرفته باشد .اگر طفل تنها نوك پسذتان را
بمكد .بزودی آنها دردناك شده ويا تركيده گی پيدا مينمايند .تركيدگی نوك پستان
مصذذاب شذذدن خذذانم را بذذه انتذذان آسذذانتر ميسذذازد .شذذما ميتوانيذذد بذذه طفذذل خذذود
بياموزانيذذد كذذه مقذذدار بيشذذتر پسذذتان را در دهذذن خذذود بگيذذرد .درينجذذا بعضذذی
پيشنهاداتی وجود دارد.

پستان را مکمل عرضه نمايید .اينکار کمک میکند
که طفل با دهن پر پستان را خوب بگیرد.

وقايه و تداوی:
 خود را مطمئن سازيد كه طفل را طوری گرفتذه ايذد كذه ميتوانذد پسذتان
را بخوبی با دهن پر بگيريد ( صفح  011ديده شود).
 پسذتان خذذود را از دهذذن طفذذل بيذذرون نکشذذيد .بگذاريذذد طفذذل تذذا زمانيكذذه
ميخواهد تغذی گردد .زمانيكذه اينكذار صذورت گرفتذه او خذودش پسذتان را رهذا
خواهد كرد .اگر ضرورت داريد كذه قبذل از ،آمذاده بذودن طفذل تغذذی را توقذف
دهيد ،ذنخ طفل را بطرف پائين تيله نمائيد ويا با ماليمذت نذوك يذك انگشذت پذاك
خود را بدهن طفل داخل نمائيد.

ترکیدگی نوک
پستان

 نوك پسذتان زخمذی خذود را در خذتم تغذذی بذا شذير تسذكين دهيذد .زمانيكذه طفذل
تغذی را توقف داد ،زند قطره شيررا با فشارخار= سازيد و آنرا در ناحيذ صذدمه ديذده
بماليد .صابون يذا كذريم درپسذتان هذای خذود اسذتفاده ننمائيذد .بذدن يذك روغذن طبيعذی را
ميسازد كه نوك پستان را پاك و نرم نگهميدارد.


از پوشيدن لباس های درشت يا زسپ اجتناب نمائيد.

 برای كمك به التيام نوك پستان صدمه ديده ،در صورت امكان پستان های خود
را در هوای آزاد يا شعای آفتاب باز بگذاريد.
 به تغذی نمودن طفل از هر دو پستان ادامه دهيد .اگر يك پستان بسيار مصذدوم
يا تركيده باشد ،از پستان كمتذر دردنذاك شذروی نمذوده و بعذدا ً زمانيكذه شذير جريذان پيذدا
كرد به پستان ديگر برويد.
 اگر درد در هنگام شير خوردن طفل بسيار شديد باشد ،شير را با دست خار=
ساخته و طفل را با يك پياله يا قاشق تغذی نمائيد (صفح  003ديده شود) .ترکيذدگی
بايد در ظرف  4روز التيام يابد.
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درد و تورم در پستان ها
پستان های خانم بسیار پر میباشند.
وقتی اولين مرتبه شير در پستان پيدا ميشود ،گاهی پستان ها متذورم و سذخت ميگردنذد.
ايذن حالذذت ميتوانذذد زوشذذيدن را بذذرای طفذذل مشذذكل سذذازد و نذذوك پسذذتان هذذا ممكذذن اسذذت
صدمه ببينند .اگذر شذما بخذاطر درد كمتذر از پسذتان تغذذی مينمائيذد ،توليذد شذير شذما كذم
خواهد شد.

وقايه و تداوی

قنات بند شده

نوک پستان

 تغذی از پستان را در اولين سامت بعد از والدت شروی نمائيد.
 خود را مطمئن سازيد كذه طفذل را خذوب بذه سذينه گرفتذه ايذد (صذفح  011ديذده
شود).
 طفل را زود زود تغذی نمائيد ،اقذالً هذر  0تذا  1سذامت و از هذر دو پسذتان شذير
بدهيد .با طفل يكجا خواب شويد تذا بتوانيذد بذه آسذانی در جريذان شذب طفذل را از پسذتان
تغذی نمائيد.
 اگذر طفذذل خذوب زوشذذيده نتوانذد ،يكمقذذدار از شذذير را بذا دسذذت خذار= سذذازيد .تذذا
اندازه ايكه پستان ها نرم گردند  ،و بعدا ً اجازه دهيد كه طفل شير بچوشد.
 بعد از تغذی  ،برگ های تازۀ كلم را ويا تكه های مرطوب بذا آب سذرد را روی
پستا ن بگذاريد .بعد از  4يا  1روز تذورم برطذرف خواهذد شذد .اگذر تذورم بهبذود نيابذد،
سبب التهاب پستان (يك تورم دردناك و گرم پستان) شده ميتواند.
التهاب پستان كه از سبب بندش قنات شیری بو ود میايد.
اگر يك برجستگی دردناك در پستان بوجود آيد ،ممكن بدان معنی باشد كه يك قنات (نذل
شيری) با شير غلي شده بند گرديده اسذت .زمانيكذه جريذان شذير از پسذتان توقذف نمايذد
نيز ميتواند سبب التهاب پسذتان گذردد .اگذر يذك خذانم تذب داشذته و قسذمتی از پسذتان وی
گرم  ،متورم و دردناك باشد ،ممكن است خانم مصذاب التهذاب پسذتان باشذد .ادامذه دادن
تغذی از پستان مهم است تذا قنذات شذير تخليذه شذده و پسذتان مصذاب انتذان نگذردد .شذير
هنوز هم برای طفل مصوون است.

تداوي براي بندش قنات شیري و التهاب پستان ها







قبل از تغذي طفل تكه هاي مرطوب و گرم را باالي پستان دردناك بگذاريد.
به شيردادن طفل زود زود بخصوص از پستان دردناك ادامه دهيد .خود را مطمئن سذازيد كذه طفذل پسذتان را بخذوبي در
دهن گرفته باشد (صفح  011ديده شود).
همانطوريكذه طفذل تغذذذي ميشذود بذذا ماليمذت ناحيذ متذذورم را مذالو دهيذذد ،انگشذتان خذو د را از برجسذذتگي بطذرف نذذوك
پستان حركت دهيد  ،اينكار در پاك شدن قنات بند شده كمك مينمايد.
وضعيت تغذي را تغيير دهيد تا به جريان شير از تمام قسمت هاي پستان كمك نمايد.
اگر نمي توانيد از پستان طفل را تغذي نمائيد ،شير پستان خويشرا با دست خار= ساخته ويذا از روش بوتذل گذرم اسذتفاده
كنيد .براي پاك شدن قنات بند شده بايد جريان شير حف شود.
لباس فراخ و نرم بپوشيد و تا اندازه ايكه ميتوانيد استراحت كنيد.

بیشتر التهابات پستان در  11ساعت پاك میگردد .اگر بیشتر از 11ساعت تب داشته باشید ،به تداوي براي انتانات پستان ضرورت داريد.
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انتانات پستان ( التهاب میكروبی پستان)
اگر ماليم التهذاب پسذتان را داشذته باشذيد و بعذد از  42سذامت بهبذودی نداشذته ،ويذا
درد شديد يا تركيدگی در جلد ( كه ميكروب ميتواند داخل گردد) داشته باشيد ،بايد فذورا ً
برای انتانات پستان تداوی شويد.
تداوی:
جزء بسيار مهم تداوی ادامذه دادن بذه تغذذی از پسذتان بذه دفعذات زيذاد ميباشذد .شذير
شذذما هنذذوز بذذرای طفذذل مصذذوون اسذذت .دواهذذا و اسذذتراحت نيذذز ضذذرورت اسذذت .اگذذر
ميتوانيد از وظيفه رخصت بگيريد و در كار منذزل خذود نيذز از شذخگ ديگذری کمذک
بگيريذذد .همچنذذان تذذداوی بنذذدش قنذذات شذذيری و التهذذاب پسذذتان را تعقيذذب نمائيذذد .اگذذر
ضرورت باشد كه جريان شير حفذ گذردد  ،ميتوانيذد پسذتان هذای خذود را بذا دسذت ويذا
استفاده از روش بوتل گرم بدوشيد.
دواها

دواها براي انتانات پستان
مقدار

تکۀ گرم و مرطوب میتواند در
واقعات بندش قنات شیری و التهاب
پستان کمک کننده باشد.

چه وقت و چگونه استفاده شود

براي انتانات:
 451...................................................Dicloxacillinگرام 2 ..........................دفعه در روز براي  1روز
اگر نتوانید اين دوا را پیدا كنید و يا به پنسیلین
حساسیت داشته باشید میتوانید از دواي ذيل استفاده نمائید:

 511..................................................Erythromycinملی گرام 2.....................دفعه در روز برای  1روز
قبل از گرفتن دوا "صفحات سبز" اخير كتاب را ببينيد.
براي درد و تب:
پاراستامول (استامينوفن)  511تا  0111ملی گرام الي برطرف شدن درد گرفته شود (صفحات  500و  234ديده شود).
با اهمیت :اگرانتانات پستان بزودي تداو ي نشود وخيم خواهد شد .زمانيكه با مايع زركين پر شود تورم گرم و دردناكي احساس
خواهد شد (آبسه) .اگر اين حالت ديده شد ،تداوي ايرا كه درينجا تشريح گرديده تعقيب نموده و يك كاركن صحي را كه در رابطه
به تخلي آبسه با استفاده از وسايل پاك آموزش ديده باشد مالقات نمائيد.

دهن پختگی (پوپنكها يا فنگس ها)
زمانيكه طفل را گرفته ايد و در آن حالت طفل راحت بوده و خوب تغذی
ميشذود و درد در نذوك پسذذتان هذای شذما موجذذود بذوده كذه بيشذذتر از يذك هفتذذه
دوام نمايد ،ممكن است از سبب دهن پختگذی (پوپنذك دهذن) طفذل باشذد .دهذن
پختگی ميتواند بصورت درد توأم با خارش ،درد خنجر مانند ويا سوزش كه
بطرف پستان انتشار مينمايد ،احساس گردد .شما ممكذن اسذت نقذاط سذفيد ويذا
سرخ رنگ در نوك پستان و دهن طفل ببينيد.
تداوی
جنشن ويولت را با آب پاك به غلظت  1.45فيصذد مخلذوط نمذوده و نذوك
پستان را و نقاط سفيد رنگ دهذن طفذل را روز يذك مرتبذه بذرای  5روز ويذا
الذذی  1روز بعذذد از التيذذام كامذذل بذذا آن رنذذگ نمائيذذد .اگذذر بهبذذود بوجذذود نيامذذد
صفحات سبز را برای دواهای ديگر ببينيد .ميتوانيد به تغذی از پسذتان ادامذه
دهيد .دوا به شما ،شير شما ويا طفل ضرری نخواهد داشت.
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چگونه نشن ويولیت با آب مخلوط شود تا يك
محلول  0.11فیصد ساخته شود.
اگر جنشن ويوليت
شما به اين فيصدي ها باشد.
 .............. %1.5يك قسمت جنشن ويوليت
جمع يك قسمت آب
................. %0يك قسمت جنشن ويوليت
جمع  1قسمت آب.
................. %4يك قسمت جنشن ويوليت
جمع  1قسمت آب.
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اطفال با ضرورت خاص میتوانند از پستان تغذی گردند.

حاالت خاص

اطفال ايکه بسیار قبل از
میعاد تولد شده باشند ويا
بسیار کوچک باشند ،بايد به
تماا لد شما گرم نگداشته
شوند.

نوزاد كوچك (ضعیف) :اگر يك نذوزاد كوزذك نتوانذد قويذا ً پسذتان را بمكذد و خذود را
تغذی نمايد ،شما ضرورت خواهيد داشت كه شير خود را با دست خار= ساخته و طفذل
را با يك پياله و يك قاشق تغذی نمائيد .اينكار را فورا ً بعد از والدت طفذل شذروی نمائيذد
و تا زمانيكه حتی خود طفل نيزميتواند يك انذدازه شذيربخورد ،ادامذه دهيذد .اينكذار كمذك
خواهد كرد تا پستان های شما شير بيشتری توليد نمايد .اگر وزن طفل شما كمتر از يذك
كيلو يا  1پوند باشد ،ممكن است ضرورت به مواظبت طبی خاص داشته باشذد ،بشذمول
يك تيوب كه از طريق بينی به معده طفذل داخذل شذده باشذد .شذير شذما ميتوانذد از طريذق
اين تيوب به طفل داده شود .با يك كاركن كاركن صحی درين مورد صحبت كنيد.
طفاال بساایار قباال از میعاااد تولااد شااده اساات .اطفذذال ايكذذه قبذذل از وقذذت تولذذد ميشذذوند
ضرورت دارند تا گرم باشند .طفل را با تكه ها پيچانيده و كاله بپوشانيد و او را راسذت
در زير لباس های خود روی جلد بين پستان های خود بگذاريد ( .اگر يك پيراهن فذراخ
يذذا جاكذذت پوشذذيده و يذذا كمرخذذود را محكذذم ببنديذذد ،كمذذك کننذذده خواهذذد بذذود) .در بعضذذی
محالت اين كار بنام "مواظبت كانگروئی" ياد ميشود .طفل را جلد بذه جلذد روز و شذب
در تمذذاس بذذدن خذذود داشذذته و زود زود او را از پسذذتان تغذذذی نمائيذذد .اگ ذر طفذذل بسذذيار
ضعيف شير ميچوشد  ،همچنان شير را با دست كشيده به طفل بدهيد.
لب چاک يا کام چاک .اين اطفال به کمک های خاص ضرورت دارنذد تذا مکيذدن را
بياموزند .اگر طفل صرف لب زاک داشته باشد ،ميتواند خوب بچوشد( .جهت کمک به
بسته شدن ،انگشت خود را روی زاک بگذاريد) .اگر کذام طفذل نيذز زذاک داشذته باشذد،
کوشو کنيد طفل را راست نگهداشته و در وضذعيت خذوب تغذذی بذرای غذذا بدهيذد .بذه
کمک های خاصی ضرورت خواهيد داشت .ميتوانيد شير خود را با دست تخليذه نماييذد
تا جريان خوب شير حف گردد تا اينکه طفل مکيدن را بياموزد.
طفاال زرد (زردی) يذذك طفذذل مصذذاب زردی ضذذرورت بذذه مقذذدار زيذذاد شذذعای آفتذذاب
دارد تا كه زردی از بدنو خار= گردد .بعضی اطفال مصاب زردی بسيار خواب آلذود
ميباشند .اگذر طفذل بذرای گذرفتن پسذتان بسذيارخواب آلذود باشذد شذير را بذا دسذت خذار=
ساخته وبا يك پياله و قاشق به طفل اقالً ده دفعه در 42سامت بدهيذد .طفذل را در صذبح
وقت و در مصربه مقابل شعای آفتا ب بگيريد .ويا طفذل را در يذك اتذاق بسذيار روشذن
نگهداری نمائيد.
بيشذذذتر زردی هذذذا الذذذی  1روز بعذذذد از والدت ظاهرنشذذذده و تذذذا روز دهذذذم برطذذذرف
ميشوند .اگر طفل در هر زمان ديگری زردی داشته يا زشم هايو بسيار زرد باشد ويذا
اگذذر طفذذل بسذذيار زود بعذذد از تولذذد مصذذاب زردی شذذده باشذذد ويذذا اگذذر زردی و خذذواب
آلودگی شدت يابد ،طفل ممكن است مصذاب يذك مذر جذدی باشذد .در صذورت امكذان
طفل را به يك مركز صحی با شفاخانه انتقال دهيد.
دوگانگي:
بعضي اوقات يكي از دوگانگي ها كوزكتر و ضعيفتر ميباشند  .خود را مطمئن
سازيد كه هر طفل مقدار الزم شير را ميگيرد .شما براي هر دو طفل خود به مقدار
كافي شير داريد.
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زمانیكه طفل شما مريض است
 اگر طفل شما مريض باشد ،نبايد تغذی از پستان را توقف دهيد .اگر طفل شذما از
پستان تغذی گردد ،سريعتر بهبود خواهد يافت .
 اسذذهاالت خاصذذتا ً در اطفذذال خطرنذذاك اسذذت  .اغلبذذا ً بذذه هذذيی دوائذذی ضذذرورت
نميباشذذد ،مگذذر مواظبذذت خذذاص ضذذرورت دارد  .زيذذرا طفذذل از سذذبب ضذذيای مايعذذات
( )dehydrationبسيار بسرمت ممكن است بميرد.
 در اسذذهاالت بذذه دفعذذات بيشذذتری طفذذل را شذذير بدهيذذد و همچنذذان جرمذذه هذذای از
محلوالت معاوضه كنندۀ مايعات ( )rehydrationبدهيد.
 اگر طفل ضعيف باشد به دفعات بيشذتری او را از پسذتان تغذذی نمائيذد .اگذر طفذل
بسيار ضعيف بوده و پستان را گرفته نتواند  ،شير را با دست خذار= سذاخته و بذا قاشذق
به طفل بدهيد .طفل را نزد يك كاركن صحی ببريد.
 بذذرای اسذذتفراغات ،مقذذدار كذذم و بذذدفعات بيشذذتر طفذذل را ازپسذذتان تغذذذی نمائيذذد ،و
همچنذذان هذذر  5تذذا  01دقيقذذه جرمذذه هذذای كذذوزكی از مايعذذات معاوضذذه كننذذده را بذذا يذذك
قاشق يا پياله به طفل بدهيذد .درصذورتيكه ميتوانيذد يذك كذاركن صذحی را ببينيذد .ضذيای
مايعات ميتواند سبب مرگ گردد.
 حتی زمانيكه طفل شما ضرورت دارد تا به شفاخانه برود باز هم تغذی از پسذتان
را ادامذذه بدهي ذد .اگذذر نميتوانيذذد در شذذفاخانه بمانيذذد  ،شذذير خذذود را بادسذذت دوشذذيده و بذذه
كسی بدهيد تا به طفل شما با يك پياله يا قاشق آن را بدهد.

چگونه میتوان طفل را با يك پیاله يا قاشق تغذي نمود:
 .0از يک پيال کوزک بسذيار پذاک اسذتفاده کنيذد .اگذر جذوش
دادن امکان نداشته باشد ،پياله را با آب پاک و صابون بشوئيد.
.4
بنشانيد.

طفذذذل را راسذذذت ويذذذا تقريبذذذا ً راسذذذت روی زانذذذوی خذذذود

پيال شذير را بذه دهذن طفذل بيگريذد .پيالذه را انذدکی مايذل
.1
سازيد تا شير به لب های طفل برسد .پياله را به تمذاس لذب پذائين
طفذل نگهداريذد و بگذاريذذد تذا کنذذار آن بذه لذب بذذاالئی طفذل تمذذاس
نمايد.
شير را بداخل دهن طفذل نريزيذد  .بگذاريذد طفذل خذودش
.2
شير را از پياله بدهن خود بگيرد.
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تغذی از پستان (شیردهی)
 اگذذر مصذذاب اچ آی وی باشذذيد،
صفح  431را جهت معلومات در
مورد تغذی از پسذتان و اچ آی وی
ببينيد.

 براي هرمريضي جدي ايكذه از
سذذبب انتانذذات باشذذد ،ماننذذد مذذر
سل ،محرقه يا كولرا ،دفعتذا ً تذداوي
نمائيد تا اين انتانات بذه طفذل انتقذال
نيابند.

410

زمانیكه مادر مريض باشد.

اگذر بتوانذد ،بذرای يذک مذذادر مذريض تقريبذا ً هميشذه بهتذذر اسذت كذه بذه مذذو دادن
غذاهای ديگر ،طفل خود را از پستان تغذی نمايد .اگر شما تب بلند داشته و زيذاد مذرق
مينمائيد .ممكن شير كمتری توليد كنيد .برای جلوگيری از كم شدن شير بايد:
 مقدار زياد مايعات بنوشيد.
 به شير دادن طفل از پستان به دفعات بيشتری ادامه دهيد.
 بحالت دراز كشيده طفل را از پستان تغذی نمائيد (صفحه  011ديده شود).
اگر ضرورت است که برای زند روز شيردادن به طفل را توقف دهيد،شير را با دست
خار= سازيد (در صورت ضرورت ميتواند كس ديگری شما را كمك نمايد).
برای جلوگيری از انتقال انتانات به طفذل  ،قبذل از تمذاس بذه طفذل يذا پسذتان دسذت هذای
خود را با آب و صابون خوب بشوئيد.

زمانیكه مادر به دوا ضرورت دارد.
بيشتر دواها به يكمقدار كم و نازيز داخل شير ميگردد ،كذه بذه طفذل مضذر نميباشذد.
اكثرا ً توقف دادن تغذی از پستان بيشتر برای طفل مضر ميباشد.
بعضی دواهای محدودی وجود دارد كه سبب موار جانبی ميگردند .درين كتذاب
مذذا دواهذذا را نشذذانی نمذذوده ايذذم و دواهذذای ديگذذری را پيشذذنهاد مينمذذائيم كذذه مصذذوون تذذر
خواهد بود ( صفحات سبز ديده شود).
اگر يك كذاركن صذحی بذرای شذما دواهذا ايذرا تجذويز مينماينذد ،بذرايو خذاطر نشذان
سازيد كه شما طفل شيرميدهيد لذا او ميتواند يك دوای مصوون تری را انتخاب نمايد.

زمانیكه يك زن حامله شده ويا
طفل ديگری را والدت نمايد.
خوردن برای صحت بهتر

اگر يك مادر شيرده حامله شود ،ميتواند به تغذذی
طفل از پستان ادامه دهد .از آنجائيكه تغذی از پستان
و حاملگی مقدار زيذادی از مذواد غذذائی وجذودش را
ميگيذذرد ،مذذادر بايذذد مقذذدار زيذذادی غذذذا هذذای خذذوب
بخورد.
هرگاه يك خانم طفل جديدی دارد .دوام
دادن تغذی پستان برای طفل كالنتر
مصوون است طفل جديد بايد قبل از طفل
كالنتر تغذی شود.
در زمانيكه حامله هستيد تغذي طفل از
پستان مصوون ميباشد.
يك خانم با طفل جديد و يك طفل بزرگترميتواند با اطمينان هر
دو طفل را از پستان تغذي نمايد.
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اگر شما يك كاركن صذحی ميباشذيد ،ايذن كذافی نيسذت كذه در مذورد تغذذی از پسذتان
صحبت نمائيد .زنان به معلومات و حمايت ضرورت دارند .به زنان بياموزيد كذه در 1
مذذاه اول حيذذات ،بجذذز از شذذير پسذذتان زيذذز ديگذذری بذذه طفذذل ندهنذذد .بذذه آنهذذا و امضذذای
خانوادۀ شان بياموزانيد كه ديگر انوای تغذی ممكن است به طفل ضرر برساند.

حمايت از زنان شیرده قبل از شروع مشکالت.
به زنان كمك نمائيد تا آنها احساس اطمينان نمايند كذه شذير كذافی دارنذد .تقويذه مذادر
توسط مادر بهترين كمك بذرای مشذكالت معمذول ميباشذد .کوشذو نمائيذد تذا يذك گذرو
تغذذذی از پسذذتان را در جامعذ خذذود ايجذذاد نمائيذذد كذذه ايذذن گذذرو توسذذط زنذذان ايكذذه تنهذذا
تغذذذی از پسذذتان را بكذذار ميبرنذذد و آنهذذا ايكذذه اطفذذال ايشذذان خذذوب رشذذد مينمايذذد رهبذذری
شود.

مركز صحی خود را برای تغذی از پستان دوستانه بسازيد.
به مادران كمذك نمائيذد كذه تغذذی طفذل را از پسذتان در اولذين سذامت بعذد از والدت
شروی نمايند.
به اطفال اجازه دهيد كه با مادر يا نزديذك مذادر بخوابنذد .زمانيكذه يذك مذادر مذريض
است ،طفل را بگذاريد كه با او بماند.
اگر خودتان مادر هستيد ،طفل خود را ازپستان تغذی نمائيذد تذا بذه زنذان نشذان دهيذد
كه آنها ميتوانند هم كار نمايند وهم طفل خود را ازپستان شيربدهند.
هر پوستر يا مواد تعليمذاتی ايكذه اسذتفاده از شذير مصذنومی را تشذويق مينمايذد دور
سازيد .نمونه ها يا هدايای شركت های توليد كنندۀ شير مصنومی و غذا های اطفذال را
شما به مادران انتقال ندهيد و نگذاريد تا نمايندگان اين شركت ها به كلينيك بيايند.
اسذذتخدام کننذذدگان را در مذذورد اهميذذت تغذذذی بذذا شذذير مذذادر تعليمذذات دهيذذد .آنهذذا را
تشويق نماييد تا محالت ايرا برای مادران در نظر بگيرند تا بتواننذد بذه طفذل هذای خذود
شير بدهند ويا شير خود را بدوشند.
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