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 ماشوم ته شېدې ورکول: لومړۍ څو ورځي 

په لومړیو څو ورځو کې به تاسو او ستاسو ماشوم یو له بله سره وپېژنئ. کېدای شي دا څه وخت واخلي چې تاسو  

 دواړه د شيدو ورکولو سره عادت نيسئ.

خو د ځينو ښځو لپاره د نورو په پرتله دا چاره ډېره اسانه وي. البته نږدې ټولې ښځې د خپل ماشوم لپاره په کافي اندازه 

 شيدې توليدوي. 

 د زېږون وړاندي ماشوم ته د شيدو ورکولو تياری 

شي په ډېرو مخکې له دې چې ماشوم ولرئ ښه به دا وي چې ماشوم ته د شيدو ورکولو په هکله څومره چې کېدای 

 شيانو ځان خبر کړئ. دا به ستاسو سره دا مرسته وکړي چې خپل ماشوم ته به په پوره ډاډ خپلې شيدې ورکوالی شئ. 

د زېږون وړاندي تعليمي ټولګيو کې عموما ماشوم ته د طبعي شيدو ورکولو مهم اړخونه نغښتي وي، مثال د شيدو  

ډول تي ته واچول شي او همداراز د مور د شيدو اړوند عمومي  ورکولو پر مهال ماشوم بايد څنګه ونيول شي څه 

 ستونزي څنګه حل شي.

 تاسو ته نږدې ساحه کې د زېږون وړاندي تعليمي ټولګيو په اړه د خپلي قابلې څخه مالومات وغواړئ. 

ون او يا هم د تاسو کوالی شئ چې ماشوم ته د مور د شيدو ورکولو په هکله د خپلي قابلې، کورنۍ د غړو، ملګرو، تليف

 نورو ګټورو ويبپاڼو له الري مالومات واخلئ.

دلته ډېر ګروپونه او ټولني شته چې د هغه اميندواره مېرمنو لپاره ځانګړي خدمات وړاندي کوي چې غواړي ماشوم ته د  

ال، سيمه ايز  مور د شيدو ورکولو په هکله ډېر مالومات ترالسه کړي. په دې هکله نور مالومات د خپلي قابلې، روغتياپ

همکار مالتړي او يا هم د عمومي ډاکټر څخه اخيستالی شئ. يا هم کوالی شئ په دې اړه د ماشومانو پالنځي ته مراجعه 

 وکړئ.

 په بدن پوري نښول 

د زيږون وروسته سمدستي د خپل ماشوم )پوست پر پوست( پر بدن باندي نښول به د هغه سره دا مرسته وکړي چې ګرم  

  شي او په منظمه توګه تنفس وکړي. او آرام وساتل

پوست پر پوست )پر بدن نښلول( مطلب دادی چې خپل ماشوم که لوڅ وي يا په يو نرم ټوکر کي پېچلی وي تر بړسټني  

 الندي پر خپل بدن باندی ونښلوئ.

سو لپاره ډېر ښه  پر بدن باندی د ماشوم نښلول کېدای شي ستا او ستا د ماشوم د اړيکو يوه تجربه وي. همداراز دا ستا

وخت دی چې خپل ماشوم ته تی )خپلي شيدې( ورکړئ. که تاسو د ماشوم په نيولو او تي ته اچولو کې مرستي ته اړتيا  

 ولرئ، نو ستاسو قابله به په دې برخه کې مرسته درسره وکړي.

په لومړيو څو ورځو او   پر بدن باندی د ماشوم نښلول په هروخت کې ښه کار دی. دا چاره به ډې سره مرسته وکړي چې

اونيو کې تاسو او ماشوم يو له بل سره په ډاډه زړه وپېژنئ. همداراز دا ستاسو د ماشوم سره مرسته کوي ترڅو هغه په  

 خپلو طبعي حرکاتو باندي ستاسو سينې )تي( ته در وڅکېږي او هغه په خوله ونيسي.
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ږي، مثال ماشوم ال ډېر وخت ته اړتيا ولري چې ځانګړې که پر بدن باندی د ماشوم نښلول د يو المل په خاطر وځنډې

طبي پاملرنه ورته وشي، خو بيا هم وروسته تاسو کوالی شئ چې خپل ماشوم پر سينه ونيسي او خپلي شيدې )تی( ورته  

 ورکړئ.

تی( څخه که اړتيا وي، تر څو چې ماشوم شيدو رودلو ته تيارېږي، قابله به تاسو ته دا وښيي چې څنګه د خپل ځيګر ) 

شېدې راوباسئ. همداراز دوی به ستاسو سره دا مرسته وکړي چې څومره ژر کېدای شي ستاسو ماشوم به ستاسو د بدن  

 سره ونښلوي. 

 د جراحي والدت وروسته پر بدن د ماشوم نښول 

ماشوم  که ستاسو ماشوم د جراحي عمليات په واسطه وزېږي، هم تاسو کوالی شئ چې د زېږون سمدستې وروسته خپل 

 پر بدن ونښلوئ. 

 کولستروم: ستاسو لومړنۍ شيدې 

د زېږون وروسته په لومړيو څو ورځو کې چې ستاسو له ځيګر څخه کوم مايع )اوبلن( مواد راوځي، هغه ته کولستروم 

همدې ويل کېږي. عموما دا ماده ګاټه )غليظه( وي او ژړ طاليي رنګ لري. دا د ماشوم لپاره ډير قوي خواړه دي، نو په 

 اساس په هر ځل تغذيه کې ستاسو ماشوم په لږ اندازه، شاوخوا د چايو يوه کاشوغه اندازه دغه موادو ته اړتيا لري.

کېدای شي ستاسو ماشوم ډېر ځلي شيدې )غذا( وخوري، شايد په هر ساعت کې يو ځل خواړه وغواړي.  کله چې ستاسو  

 ل کړي دوی به لږ، مګر اوږد تغذيه پيل کړي.سينې د څو ورځو وروسته ډير "بالغ" شيدې توليد پي

څومره چې تاسو د خپل ځيګر شيدې ماشوم ته ډېري ورکوئ، په هماغه اندازه به مو ماشوم ډېرو شيدو  اخيستلو ته  

 هڅوي او په دې سره به ستاسو ځيګر ال ډېري شيدې توليدوي. 

 له سينې  څخه د شيدو راوتل. 

ې سبب کېږي چې ستاسو له تيانو څخه نوري شيدې راوباسي. همدغه چاري ته له  کله چې ماشوم ستاسو تی زبېښي، دا ډ

 سيني څخه د شيدو راوتلو پروسه وايي.

ځيني ښځي په سينه کې د سوي احساس کوي، چې ځيني وخت دا سوی شديد هم وي. ځيني ښځي بيا د هيڅ شي احساس 

 نه کوي.

س العمل به ووينئ. د ماشوم په بېړه بېړه زبېښل د سينې له کله چې ستاسو شيدې کمېږي د خپل ماشوم غبرګون يا عک 

ژورو څخه د شيدو په راپورته کولو کې مرسته کوي. ډېری وخت کله چې ماشومان لومړی په بېړه بېړه سينه وزبېښي  

 نو څو شيبې انتظار کوي تر څو ډوی خولې ته شيدې راورسېږي.

اووځي، آن تر دې چې ماشوم ټوخی واخلي. ستاسو قابله، ځيني وختونه له سينې څخه شيدې په ډېر قوت سره ر

 روغتياپال يا هم ماشوم ته د شيدو ورکولو همکاره کوالی شي په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړي.

که ستاسو ماشوم داسې ښکاري چې د تغذيې د ژورې تيرولو مرحلې څخه مخکې ويده کيږي، ممکن دوی په سمه توګه 

وي. له خپلي قابلې، روغتياپال او يا هم د مور د شيدو ورکونکي همکار څخه مرسته وغواړئ تر  د سينې سره وصل نه

 څو ستاسو د ماشوم د نيولو او تي ته اچولو طريقه وګوري.
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ځينې وختونه تاسو د خپل ماشوم د ژړا په غبرګون کې يا کله چې په ګرمو اوبو حمام کوئ وينئ چې ستاسو شيدې  

 ده. کميږي. داعادي خبره

 څو ځله باید خپل ماشوم ته شېدې )غذا( ورکړم؟ 

په لومړيو اونيو کې کېدای شي ستاسو ماشوم ډېري شېدې وغواړي. په لومړيو ورځو کې کېدای شي هر ساعت شيدې 

 وغواړي. 

خپل ماشوم ته څومره چې دی غواړي او څومره وخت چې يې غواړي شيدې ورکړئ. څو ورځي وروسته به دوی لږ 

 هال لپاره شيدې غواړي.خو د اوږم

څخه تر  ۸د يو قوي الرښود له مخې، ماشوم ته بايد په لومړيو اونيو کې په هرو څلورويشتو ساعتونو کې لږ ترلږه له 

 ځلي پوري شيدې )غذا( ورکړل شي. ۱۲

ته  ښه خبره داده چې کله مو ماشوم وږی شي، يا مو په سينه کې شېدې ډېري شي او يا هسي غواړئ خپل ماشوم تي 

 واچوئ بايد شيدې )غذا( ورکړئ.

 دا نه ښايي چې د تي ماشوم ته د ې په بېساري ډول ډېر خوراک ورکړل شي.

 کله چې ستاسو ماشوم وږی وي، کېدای شي هغه:

 نا ارامه وي •

 خپل الس يا ګوتي زبېښي •

 بنګېږي/زګېروی کوي  •

 سر يوه او بل لوري ته اړوي او خوله يې پرانيستې وي  •

کوښښ وکړئ چې په ماشوم کې د يادو نښو د راڅرګندېدلو سره سم په لومړي سر کې هغه ته خواړه ورکړئ، ځکه د 

 ژړا پر مهال ماشوم ته شېدې )غذا( ورکول ستونزمنه وي.

 د خپلو شيدو د توليد کچه لوړول 

څخه ډک دي. دا عموما  ورځې وروسته کېدای شي تاسو دا احساس کړئ چې سينه مو له شيدو ۴يا  ۲له زېږون څخه  

 ډې نښه ده چې ستاسو شيدې" رارواني دي" 

ستاسو شيدې به ستاسو د ماشوم اړتياوو سره سم توپير ولري. هروخت چې خپل ماشوم ته شيدې ورکوئ، ستاسو بدن په 

لي شيدې دې پوهېږي چې بايد د بل ځل غذا ورکولو لپاره نوري شيدې توليد کړي. دې ته په کتو چې ستاسو ماشوم څو ځ

 )غذا( خوري، ستاسو د بدن د شيدو اندازه به هم ډېرېږي او کمېږي.

خپل ماشوم ته څومره چې دی غواړي او څومره وخت چې يې غواړي شيدې ورکړئ. دې ته غبرګوني تغذيه ويل  

پېژندل   کېږي. په بل عبارت، ستاسو د ماشوم د اړتياوو ځواب ويونکې تغذيه. دا د ماشوم غوښتني تغذيې په نوم هم

 کېږي. 

په لومړيو کې داسي احساس کوئ چې تاسو ماشوم ته شيدې ورکوئ، نور څه نشته. خو په تدريجي توګه به هم ته او هم 

 ستا ماشوم په يو چوکاټ کې راشئ او کومي شېدې چې تاسو توليدوئ په کراره کراره به کمي شي.
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که دا مهال ستاسو په بدن کې د شيدو جوړولو هورمونونه دا مهمه ده چې بايد خپل ماشوم ته د شپې هم شېدې ورکړئ، ځ

 )پرولکټين( ال ډېر افرازېږي.

په لومړيو اونيو کې، مخکې له دې چې تاسو او ستاسو ماشوم د مور په شيدو باندي آرام شئ، خپل ماشوم ته د پوډري 

 شيدو ورکول يا دوشک ورکول کېدای شي ستاسو د شيدو توليد کم کړي.

ر د شيدو په هکله اندېښنه لرئ او يا هم فکر کوئ چې ماشوم مو په کافي اندازه شيدې نه خوري، په دې  که تاسو د مو

 اړه د خپلي قابلې يا روغتياپال سره خبري وکړئ. 

ښايي هغوی تاسو ته توصيه وکړي چې د تي ورکولو پرمهال خپل ماشوم ته له تي څخه را ايستل شوي نوري طبعي  

 شيدې هم ورکړئ.

څنګه ستاسو ماشوم په کافي اندازه شيدې وخورې او همداراز څه ډول ستاسو د خپلو شيدو توليد ډېر شي په دې دا چې 

 اړه د هداياتو لپاره د خپلي قابلې يا روغتياپال څخه د مرستي غوښتنه وکړئ. 

 د سيني د لندبل سره باید څه وشي 

 ځينې وختونه، د توقع خالف ستاسو له تيانو څخه شيدې راوځي.

د سينه بند اغوستل به دا مرسته وکړي چې ستاسو جامې د مور په شيدو النده نه شي. په ياد ولرئ چې دا سينه بندونه په 

 مکړ ډول بدلوئ ترڅو د وايرس مخه ونيسي. 

له ځيګر څخه د يو څه اندازه شيدو را ايستل هم ډې په مخنيوي کې مرسته کوالی شي. يواځې دومره اندازه شيدې له  

 يانو څخه راوباسئ چې تاسو هوسا شئ، ځکه اوس نه غواړئ چې ماشوم ته شيدې ورکړئ.خپلو ت

که ستاسو ماشوم سمدستي خواړه )شيدې( نه وي خوړلي، کوالی شئ له سينې څخه را ايستل شوي شېدې هغه ته 

 ورکړئ، چې هم د هغه لپاره غذا شي او هم تاسو هوسا شئ.

 مرسته او مالتړد مور د شيدو ورکولو لپاره 

د مور د شيدو ورکولو او دا چې ماشوم څنګه تي ته واچول شي همداراز څنګه په ارام ډول خپل ماشوم ته شيدې  •

ورکړئ او ځان په دې ډاډه کړئ چې ماشوم مو په بشپړه توګه موړ شوی دی دا او دې ته ورته د نورو  

 موضوعاتو په هکله ال ډېر مالومات ترالسه کړئ. 

 تاسو د خپلو شيدو په ورکولو کې کومه ستونزه لرئ:که  •

د يوې قابلې يا روغتياپال څخه د مرستي غوښتنه وکړئ. دوی کوالی شي تاسو ته په نږدې سيمه کې د مور د  •

 شيدو اړوند خدماتو په هکله نور څه هم ووايي.

 ون وکړئ. ستاسو په سيمه کې د مور د شيدو ورکولو اړوند د شته خدماتو لپاره انالين لټ •

  ۹:۳۰شمېره باندي )هره ورځ د سهار له  ۰۳۰۰  ۱۰۰ ۰۲۱۲د مور د شيدو د تغذيې ملي مالتړ پروګرام سره پر •

 بجو پورې( اړيکه ونيسئ.  ۹:۳۰بجو څخه د ماښام تر 
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