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 تغذیه اس شیز مادر چگىوه مىثز واقع می شىد
 

ًْساد ػوا ُز چَ تیؼتز ػیز پظتاى تاى را تٌْػد، پظتاى ػوا ػیز تیؼتزی 
ٌُگاهی کَ ًْساد ػوا پظتاى را هی هکد، ُزهْى ُا رُا هی . تْلید هی کٌد

ایي ُزهْى ُا ػیز را تْلید هی کٌٌد ّ تاعث تزػح ػیز ّ یا جاری . ػًْد
 .ػدى آى هی ػًْد

 
اّلیي ػیزی کَ ػوا تْلید هی کٌید، کلظتزّم یا آغْس ًام دارد ّ غلیظ ّ سرد 

تعضی اس هزدم فکز هی کٌٌد کَ ایي ػیز اّلیَ تزای ًْساد خْب . رًگ اطت
ًیظت، ّلی ایي ػیز تظیار تا اُویت اطت ّ حاّی هْادی تزای تغذیَ ّ حفظ 

ایي ػیز تَ آراهی رقیق تز ّ تَ ظاُز آتکی . ًْساد در تزاتز تیواری ُا هی تاػد
تز هی ػْد، ّلی حاّی ُوَ هْاد هْرد ًیاس ًْساد جِت رػد ّ رفع گزطٌگی 

 .هی تاػد
 

 :ػوا تَ چٌد رّع سیز هی تْاًید اس جزیاى صحیح ػیز خْد اعویٌاى حاصل کٌید
تغییز در هیشاى هکغ ًْسادتاى اس هکیدى ُای تٌد ّ کْتاٍ تَ هکیدى ّ قْرت  •

 .دادى هْسّى، حدّد یک هکغ در ثاًیَ
 (طْسى طْسى)تزخی اس هادراى در داخل پظتاى احظاص طْسع یا هْرهْر  •

 .ػدى هی کٌٌد
تعضی ّقت ُا احظاص هی کٌید کَ یک پظتاى ًاگِاى پز ػدٍ اطت ّ  •

 .هوکي اطت اس پظتاى دیگز ػیز تزػح کٌد
 .هوکي اطت ػوا تؼٌَ ػْید  •

 
تعضی ّقت ُا، احظاطاتی ًظیز اضغزاب، ػزهظاری، تٌغ یا خظتگی هفزط 

احظاص آراهغ کزدى تَ جزیاى راحت تز ػیز . تز جزیاى ػیز اثز هی گذارًد
 . کوک هی کٌد

ًْػیدًی ّ خْراکی طالن در . تجِیشات راحتی را تزای خْد فزاُن کٌید •
 .دطتزص خْد قزار دُید

 .پیغ اس ػیز دادى تَ ًْسادتاى، چٌد قغزٍ اس ػیز پظتاى را تدّػید •
  . ٌُگام ػیز خْردى ًْساد، پظتاى خْد را تَ آراهی هاطاژ دُید •
  .  چک کٌید کَ حالت قزارگیزی ًْساد در تزاتز پظتاى صحیح اطت •
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چگىوه می تىاوم بفهمم که وىساد مه به اوداسه کافی شیز اس پستان 

 می گیزد؟
 

 :ًْساد ػیزخْار ػوا، در هْارد سیز تَ اًداسٍ کافی ػیز اس پظتاى هی گیزد
ًْسادتاى ُز ّقت هی خْاُد تَ دفعات تغذیَ هی کٌد ّ ًَ تز اطاص یک  •

تعضی .  طاعت24 ًْتت در ُز 8 الی 6تزًاهَ سهاًثٌدی ػدٍ، یعٌی حداقل 
 . تار یا تیؼتز اس ػیز تغذیَ هی کٌٌد12 الی 10اس ًْساداى 

 5 تا 3 پْػک پارچَ ای ًیوَ خیض یا 8 تا 6 طاعت ُز ًْساد تاید 24در ُز  •
 طاعت، یک ًْساد 24در ُز . پْػک یکثار هصزف تظیار خیض داػتَ تاػد

 . تار یا تیؼتز کار خْاُد کزد2تظیار کْچک ػکوغ 
  . ًْساد ػوا تغْر هحظْطی آگاٍ ّ ُْػیار، فعال ّ ػاد تاػد •

 
طز ًْساد . در عی دّرٍ چٌد ُفتَ ای، ّسى ًْساد ػوا تَ تدریج تاال خْاُد رفت

 .ػوا رػد کزدٍ ّ قد ًْساد ًیش تلٌدتز هی ػْد
 

  مطالعه بیشتز
  تَ پظتاى گذاػتي ًْساد–تزگَ اعالعاتی  •

 
 

تزای کظة اعالعات تیؼتز تا هزکش هزاقثت ُای تِداػتی کْدکاى خْد یا تا 
 .  تواص تگیزید(ABA)اًجوي تزّیج تغذیَ تا ػیز هادر اطتزالیا 

 

 رّس 7خظ کوک رطاًی ػیزدُی اًجوي تزّیج تغذیَ تا ػیز هادر اطتزالیا 
ُفتَ قاتل دطتزطی هی تاػد ّ هتؼکل اس هؼاّریي ػیزدُی آهْسع دیدٍ 

 . داّعلة اطت

 

چٌاًچَ تزای هکالوَ تَ ستاى اًگلیظی ًیاس تَ کوک داػتَ تاػید، تا خدهات 
 . تواص تگیزید131 450 تَ ػوارٍ (TIS)هتزجوی ّ تزجوَ ُوشهاى 

 
هؼاّرٍ اس عزیق ایویل ّ اعالعات تیؼتز در ّب طایت 

www.breastfeeding.asn.auهْجْد هی تاػد . 

 

 

 


