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 تغذیه با شیر مادر: چند روز اول

یاد گرفتن فوت و فن تغذیه با شیر مادر شاید   در چند روز اول، شما و طفلتان فرصت دارید که همدیگر را بشناسید.
 برای هر دوی شما زمان ببرد. 

 کنند. تولید میاما تقریباً همه زنان، شیر کافی برای طفل خود  دهد. برای بعضی از زنان این اتفاق زودتر رخ می

 آماده شدن برای شیردهی قبل از زایمان 

شود هنگام شیردهی این کار باعث می بهتر است قبل از زایمان، تا جای ممکن درباره شیردهی معلومات کسب کنید.
 اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

قرارگیری بدن و سینه گرفتن کودک، شیر ترین مسائل شیردهی مثل طرز های قبل از والدت، معموالً مهمکالس
 گیرند. می دوشیدن و نحوه رسیدگی به مشکالت رایج شیردهی را در بر 

 تان پرسان کنید.های قبل از والدت در نزدیک محل خود، از قابله درباره کالس

 هی معلومات کسب کنید.های مفید، درباره شیردتوانید از قابله، خانواده و دوستان و از خطوط تیلفون و وب سایتمی

خواهند ای هستند که میها و مراکز بسیاری وجود دارد که بعضی از آنها به طور ویژه مختص زنان حاملهگروه
توانید با پرسش از قابله، بازدیدکننده صحی، حامی محلی یا داکتر می درباره شیردهی معلومات بیشتری کسب کنند.

 این که مرکز اطفال محلی خود را بازدید کنید.یا  خود، معلومات بیشتری کسب کنید.

 تماس پوست با پوست

  کند که گرم و آرام بماند و تنفسش ثابت شود.داشتن تماس پوست با پوست با طفلتان بالفاصله بعد از زایمان کمک می

ا پوست خود، تماس پوست با پوست یعنی طفل خود را در حالی که برهنه است یا فقط پوشک به تن دارد، در تماس ب
 زیر لباس یا زیر پتوی خود در آغوش بگیرید. 

همچنین فرصتی   تواند یک تجربه ارتباط عاطفی را برای شما و طفلتان به ارمغان بیاورد.تماس پوست با پوست می
سینه  تواند درباره طرز قرارگیری بدن و تان میاگر به کمک نیاز دارید، قابله  عالی برای اولین تجربه شیردهی است.

 گرفتن کودک به شما کمک کند.

به آرامش شما و طفلتان در چند روز و چند هفته اول که در   داشتن تماس پوست با پوست در هر زمانی، مناسب است.
کند با استفاده از حرکات غیرارادی عادی برای  همچنین به طفلتان کمک می کند.حال شناختن همدیگر هستید، کمک می

 ما را در دهان بگیرد. گرفتن سینه، سینه ش

حتی اگر تماس پوست با پوست به هر دلیلی به تاخیر بیفتد، مثالً اگر الزم باشد که طفلتان مدتی را در بخش  
 های ویژه سپری کند، همچنان خواهید توانست با او ارتباط عاطفی برقرار کنید و به او شیر بدهید. مراقبت
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شود، چگونه شیر واهد داد که تا زمانی که طفلتان آماده تغذیه با شیر مادر میتان به شما نشان خدر صورت لزوم، قابله 
 تواند به شما کمک کند در اسرع وقت با طفل خود تماس پوست با پوست داشته باشید.همچنین می خود را بدوشید. 

 تماس پوست با پوست بعد از سزارین 

توانید بالفاصله بعد از والدت، با طفل خود تماس پوست با همچنان میاگر طفلتان از طریق سزارین به دنیا بیاید، 
 پوست داشته باشید.

 آغوز: شیر اول 

مایعی غلیظ است و  کند، آغوز یا کلستروم نام دارد.مایعی که سینه شما در چند روز اول بعد از زایمان تولید می
بنابراین طفلتان در هر بار شیردهی فقط به مقدار کمی از   غذایی بسیار غنی است  معموالً رنگ آن زرد روشن است.

 آن، حدود یک قاشق چایخوری از آن ضرورت دارد. 

هایتان وقتی سینه طفل شما ممکن است در آغاز، به دفعات بسیار  زیاد، شاید هر یک ساعت یک بار شیر بخواهد.
 تر شیر خواهد خورد. تعداد دفعات کمتر، اما طوالنیتر« کند، کم کم به شروع به تولید مقدار بیشتری از شیر »رسیده

 شود. هر چه بیشتر شیر بدهید، مکیدن طفلتان باعث تحریک بیشتر و تولید شیر بیشتر می

 جاری شدن شیر 

به این امر جاری شدن شیر   هایتان شیر را به سمت نوک سینه جاری کند.شود عضالت سینهمکیدن طفلتان باعث می
 گویند.می

بعضی از زنان دیگر نیز چیزی  دهد که ممکن است بسیار شدید باشد.ی از زنان حس مور مور شدن دست می به بعض
 کنند.حس نمی

های سریع آنها با جاری شدن شیر، تبدیل به بلعیدن  مکیدن هنگام جاری شدن شیر، متوجه واکنش طفل خود خواهید شد.
ی سریع اولیه، در حالی که منتظر شیر بیشتر هستند، توقف هاکودکان اغلب بعد از مکیدن  شود.ریتمیک عمیق می

 کنند. می

گاهی اوقات جاری شدن شیر ممکن است آنقدر شدید باشد که باعث شود طفلتان سرفه کند یا صدای خفه شدن از او  
 توانند در این مورد به شما کمک کنند.قابله، بازدیدکننده صحی یا حامی شیردهی شما می بشنوید.

رود، ممکن است به درستی رسد که کودک شما قبل از مرحله بلعیدن عمیق در شیردهی به خواب می نظر می اگر به
از قابله، بازدیدکننده صحی یا حامی شیردهی بخواهید که طرز قرارگیری شما و سینه  سینه را به دهان نگرفته باشد. 
 گرفتن کودکتان را بررسی کند.

ر واکنش به گریه طفلتان یا وقتی در وان یا زیر دوش آب گرم هستید، شیر از سینه شوید که دگاهی اوقات متوجه می
 این امر عادی است. شود.جاری می

 هر چند وقت یک بار باید به طفلم شیر بدهم؟
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ممکن است چند روز اول، هر یک ساعت یک  در هفته اول، طفلتان ممکن است به تعداد دفعات زیادی شیر بخواهد.
 اهد.بار شیر بخو

تر شیر  بعد از چند روز، تعداد دفعات کمتر اما طوالنی خواهد، به او شیر بدهید.هر چند بار و هر چقدر که طفلتان می
 خواهد خورد. 

 بار یا بیشتر شیر بخورد. ۱۲تا  ۸ساعت در طول چند هفته اول، حداقل    ۲۴طفل شما حدوداً باید در هر  

ان پر از شیر است یا هر وقت دوست داشتید او را در آغوش داشته باشید، هایتهر وقت که طفلتان گرسنه است، سینه
 توانید به طفلتان شیر بدهید. می

 شود، معنی ندارد.شیردهی بیش از حد برای طفلی که با شیر مادر تغذیه می

 وقتی طفلتان گرسنه است ممکن است:

 قرار شود بی •

 مشت یا انگشت خود را مک بزند •

 صدای نق و ناراحتی از خود دربیاورد  •

 سرش را بچرخاند و دهان خود را باز کند )دنبال منبع تغذیه باشد( •

دهد، به طفل خود شیر بدهید زیرا شیر دادن به  های اولیه که طفلتان نشان میبهترین روش این است که با این سرنخ
 کند، دشوار است.طفلی که گریه می

 افزایش تولید شیر 

این امر اغلب »تولید شیر«   اند.هایتان پُرتر شدهروز بعد از والدت ممکن است متوجه شوید که سینه ۴تا  ۲حدود 
 شود. نامیده می

فهمد که باید دهید، بدن شما میهر بار که به طفل خود شیر می  شیر شما مطابق با نیازهای طفل شما متغیر خواهد بود.
کنید بسته به تعداد دفعاتی که به کودک خود شیر مقدار شیری که تولید می لید کند.برای وعده بعدی، شیر بیشتری تو

 دهید، افزایش یا کاهش خواهد یافت.می

به   این امر، »شیردهی در پاسخ به طفل« نام دارد. خواهد، به او شیر بدهید.هر چند بار و هر چقدر که طفلتان می
همچنین تحت عنوان شیردهی بر اساس تقاضا یا شیردهی بر  دهید.میعبارت دیگر، شما به نیازهای طفلتان پاسخ 

 شود.اساس خواسته طفل شناخته می

اما به تدریج شما و طفلتان وارد یک   دهید.اوایل شیردهی ممکن است احساس کنید که کاری جز شیردهی انجام نمی
 کند.  می کنید نیز ثبات پیداشوید و مقدار شیری که تولید میالگوی شیردهی می

حائز اهمیت است که شب نیز شیر بدهید زیرا در این وقت است که هورمون )پروالکتین( بیشتری برای افزایش تولید 
 شود.شیر در شما افراز می 

های اول، قبل از این که شما و طفلتان با شیردهی احساس راحتی کنید، »اضافه کردن« شیر خشک یا دادن  در هفته
 عث کاهش میزان شیرتان شود.پستانک ممکن است با
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 خورد، با قابله یا بازدیدکننده صحی خود گپ بزنید. کنید طفلتان شیر کافی نمیاگر نگران شیردهی هستید یا فکر می

 ممکن است توصیه کنند که همراه با شیردهی، شیر دوشیده شده نیز به طفل خود بدهید.

خورد یا خیر، و برای نکات افزایش میزان شیر،  شیر کافی می برای کسب معلومات درباره تشخیص این که آیا طفلتان
 از قابله یا بازدیدکننده صحی خو د سوال کنید.

 حل مساله ترشح شیر از سینه  

 هایتان ترشح شود. ای از سینهگاهی اوقات ممکن است شیر به طور غیرمنتظره

به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از عفونت، مدام  شود.میتان با ترشح شیر پوشیدن پد سینه مانع خیس شدن لباس
 پدها را تعویض کنید.

هایتان کمی خالی شود و احساس راحتی کنید زیرا فقط تا حدی شیر بدوشید که سینه کند.دوشیدن شیر نیز کمک می
 نباید بیش از حد، تولید شیر را تحریک کنید. 

 توانید به او شیر بدهید تا خودتان نیز احساس راحتی کنید.، میاگر طفلتان به تازگی شیر نخورده است

 کمک و حمایت بابت شیردهی 

درباره طرز قرارگیری بدن و سینه گرفتن کودک از جمله این که چگونه احساس راحتی کنید و مطمئن شوید که   •
 طفلتان به درستی سینه را در دهان گرفته است، معلومات بیشتری کسب کنید. 

 درباره شیردهی مشکلی دارید:اگر  •

های  توانند به شما درباره سایر کمکآنها می برای دریافت کمک، از قابله یا بازدیدکننده صحی خود پرسان کنید. •
 رسانی کنند.عمربوط به شیردهی در نزدیکی شما اطال

 برای دریافت کمک در خصوص شیردهی در منطقه خود، در اینترنت جستجو کنید. •

شب( تماس  ۹:۳۰صبح تا   ۹:۳۰)هر روز از  ۰۲۱۲ ۱۰۰  ۰۳۰۰فون ملی تغذیه با شیر مادر، نمبر با خط تیل •
 بگیرید.
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