
 غذاي بهشتي من
 

 براي اينكه قوي شوم شير خودت را به من بده چون:، مامان عزيزم

 ؛مرا تقويت كرده و كمتر مريض مي شوم -

 ؛از من دور مي شود اسهال و استفراغ و عفونت و گوش درد -

 ؛ند و ايمني بدنم را تقويت مي كندمرا خوب سير مي ك -

 ؛نمي گيرم ...وتي وقتي بزرگ شدم بيماري قلبي ديابو شوم يچاق نم -

 ؛در آغوش مي گيري خيالم راحت است وقتي من را -

 ؛گرم و سرد كني يا شير خشك بخري يا درست كني و با خودت وسيله جا به جا كني الزم نيستديگر  -

 ؛هر موقع هر جا گرسنه شدم سريع به من شير مي دهي -

 ؛ل راحت به من شير مي دهيصورت من نگاه مي كني خستگي از تنت خارج مي شود و با خيا بهوقتي  -

 ؛دوباره مثل گذشته الغر و خوش تيپ مي شوي -

 .ن پستان و خونريزي محافظت مي شوياز سرطاو تازه خودت هم  -

 ؟ چه موقع نوزاد گرسنه است
سينه  گويد گرسنه است،مي هاو با بازكردن دهان و مك زدن انگشتبه اطراف سر خود با حركت  نوزاد

 .)گريه آخرين عالمت ابراز گرسنگي است(و در صورت ندادن شير گريه مي كند مادر را جستجو مي كند
 

 ؟ چه زماني بايد به نوزاد شير داد
 زوربه هيد. همچنين دبشير به او  گرسنه بودنوزاد هر موقع نكنيد و  ساعت مشخصبراي شير دادن 

 خودش سينه را رها كند. دو اجازه دهي كنيدنخارج ش سينه را از دهان
 

 ؟ گونه متوجه مي شويم كه مقدار شير كافي استچ

 

 

 

 

 ؛آرام بودن نوزاد هنگام شيرخوردن و بعد از آن -

 تر مي شود؛رشد نوزاد تعداد آن كم كه بعد از يك ماهگي و در روزمرتبه  3-8 اجابت مزاج -

 تولد به بعد؛ چهارمساعت از روز  42مرتبه ادرار شفاف و بي رنگ در  6داشتن  -

 اضافه وزن مناسب و سير صعودي منحني رشد؛ -

 پوست شاداب و سالم؛ -

 .قدرت عضالني مناسب -

 

 



 ؟ چرا نبايد از شيشه و پستانك استفاده كرد
استفاده از شيشه و پستانك باعث مي شود كه نوزاد به مك 

زدن آن به دليل نرم بودن سرشيشه عادت كرده و سينه مادر 

كيدن نوزاد برايش سفت شود و همين امر باعث كاهش قدرت م

كم شدن باعث سير نشده و در نهايت  كمتري بخورد،شده و شير 

شير مادر شود. جنس سرشيشه و گول زنگ ها از پالستيك و 

نرم است و سينه مادر نسبت به آن سفت است و همين باعث 

 كاهش قدرت مكيدن نوزاد مي شود.
 

 بايد از سينه مادر شير بخورد؟ چرا نوزاد حتماً
توليد شير بيشتر ، خورد چون هر چه بيشتر مك بزند و شير ب

مي شود و مكيدن قوي باعث تكامل فك و عضالت صورت شده كه 

 در صحبت كردن درست نوزاد بسيار موثر مي باشد.
 

 چرا فقط شير مادر؟
چون شير مادر در ابتداي شروع تغذيه باعث تشكيل اليه 

 محافظتانگلي  –ي و عفوني شود كه روده نوزاد را از بيماريهاي اسهالمحافظتي روي پرزهاي روده مي

 . همچنينشودكند و اگر به جز شير مادر مايعي ديگر مثل آب قند بدهيم اين اليه كامل تشكيل نميمي

شود ولي تركيب شير مادر با كليه هاي هر غذايي به جز شير مادر باعث آسيب به عملكرد كليه نوزاد مي

 نوزاد سازگار است.
 

 ؟ د و شير دادچگونه بايد نوزاد را بغل كر
نوزاد را به طرف پستان باال . و تنه نوزاد در يك خط باشند حتماً بايد سر

به سمت  يشير غددنوزاد با فهميدن بوي . شويمآوريم و خودمان خم نميمي

كند به وي ميگيرد و شروع به مك زدن قدر را ميپستان مادر رفته و سينه ما

 خورد.اي وارد دهانش شده و با آرامش شير ميطوريكه هاله قهوه

شست چون بوي غدد شيري را پاك  ها راقبل از شير دادن نبايد پستان

. در دزخم شد يعني طريقه شير دادن اشتباه است و بايد درست نوزاد را بغل كني كند. اگر نوك پستانمي

 شود.اي وارد دهان ميچسبد و هاله قهوهميشود و چانه او به سينه دهان نوزاد كامالً باز مي، حالت صحيح

د و ان نگاه كنيتكه نگاه كردن به نوزاد باعث رگ كردن شير مي شود پس با عشق به نوزاد ددقت كني

 .ديرياو را در آغوش بگ



 :تماس پوست با پوست و اهميت آن
شود و بعد ار داده مييا سزارين( به صورت لخت روي سينه مادر قر اد )طبيعيزبالفاصله بعد از تولد نو

ته و سينه فبوي غدد شيري پستان به سمت نوك پستان ربودن به حساس  نوزاد به دليلدقيقه  51-51از 

با سينه مادر آشنا شده و تغذيه شروع  به اين ترتيب كند. نوزادگيرد و شروع به مك زدن ميمادر را مي

 شود حتي اگر شيري خارج نشود.مي

مكيدن نوزاد و رفتن به سوي سينه غريزه كه به ياد داشته باشيد 

 .شدزاد الهام شده و نبايد مانع آن ون مادر توسط خالق بي همتا به

 :وقتي نوزاد روي شكم و سينه مادر در تماس باشد

 .كندشود و گريه نميسردش نمي  -

 د.گيربا شنيدن صداي قلب مادر آرامش مي -

 شود.مي شود و شيردهي موفق تر مي مادر زياد شير -

 نوزاد احساس امنيت و آرامش كرده و خسته نمي شود و قند خون او تنظيم مي شود. -

 :اهميت شير اول )آغوز(
 ؛اولين واكسن نوزاد محسوب مي شود -

 ؛ايمني نوزاد را فوق العاده باال مي برد -

 ؛به علت پروتئين باال نوزاد خوب سير مي شود -

 ؛كامل مي شودباعث سيري ، با توجه به حجم كوچك معده نوزاد  -

 ؛اما بسيار مقوي است ( )هر وعده يك قاشق غذاخوري است حجم آغوز كم -

 شود.درصورت مكيدن نوزاد آغوز مصرف شده و بعد شير توليد مي -

 : نكته
توانند شيرشان را بدوشند و ذخيره كنند. مادران شاغل و يا مادراني كه توليد شير زيادي دارند مي

طريق فنجان يا قاشق و يا سرنگ از  ولي توجه داشته باشيد

)نوزاد نارس( به نوزادشير دهند و به هيچ وجه از شيشه شير 

 استفاده نكنند. چون باعث كم شدن شيرشان خواهد شد.
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