
   

NHS Bottle Feeding Advice – Dari  1 

 توصیه درباره تغذیه با شیشه شیر

اگر قصد دارید شیر مادر دوشیده شده یا شیر خشک را در شیشه شیر به طفل خود بدهید، نکات زیر به شما در 

 کند. خصوص تغذیه طفل و حفظ ایمنی و صحتمندی او به شما کمک می

اگر تصمیم گرفتید که از شیر خشک استفاده کنید، شیر خشک مخصوص نوزادان زیر یک سال )شیر اول( باید همیشه  

 توانید در اولین سال زندگی او استفاده کنید. از این شیر می دهید. اولین شیر خشکی باشد که به طفل خود می

 خرید لوازم برای تغذیه با شیشه شیر 

رشیشه و فرچه مخصوص شست و شوی شیشه شیر و همچنین به لوازم استریل کردن مثل شما به چند شیشه شیر، س

 کننده با بخار ضرورت خواهید داشت.کننده با آب سرد، مایکرویو یا استریلاستریل

های ساده شیشه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد یک نوع سرشیشه یا شیشه شیر خاص از بقیه انواع آن بهتر است. 

 شوند، احتماالً بهترین انتخاب هستند.ت شسته و استریل میکه راح

 آماده کردن شیشه شیر برای طفل 

قبل  ها را استریل کنید. ماهگی برسد، شیشه شیرها و سرشیشه ۱۲تان حداقل به سن دقت کنید که حتماً تا زمانی که طفل

 ید. شده، دستهای خود را کامل بشوی از دست زدن به شیشه و سرشیشه استریل

 بندی را با دقت دنبال کنید.های روی بستهکنید، هنگام آماده کردن شیر، دستورالعملاگر از شیر خشک استفاده می

 تان پرسان کنید. توانید سواالت خود درباره آماده کردن شیر خشک طفل را از قابله می

 نحوه تغذیه طفل با شیشه شیر  

کند که با طفل خود احساس نزدیکی کنید، او را بشناسید و با او ارتباط عاطفی  تغذیه با شیشه شیر، فرصتی را فراهم می

تان یا مراقب اصلی طفل انجام شود، طفل اگر شیر دادن به طفل در اکثر مواقع توسط شما، شریک زندگی برقرار کنید. 

 احساس امنیت بیشتری خواهد داشت.

در طول شیردهی از در آغوش گرفتن طفل خود  ه حتماً راحت بنشینید و طفل را نزدیک به خود نگه دارید. دقت کنید ک

  لذت ببرید، به چشمان او نگاه کنید و با او گپ بزنید.

تان سر خود را به شما  اجازه دهید طفل نشسته در آغوش بگیرید.برای تغذیه با شیشه شیر، طفل خود را در حالت نیمه

  دهد تا بتواند عمل تنفس و بلعیدن را راحت انجام دهد. تکیه

های طفل بمالید و وقتی دهان خود را کامل باز کرد، اجازه دهید که سرشیشه را داخل دهانش  سرشیشه را روی لب

  ببرد. 

 همیشه زمان زیادی به طفل خود بدهید تا شیر بخورد.
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 طفل خود را تنها رها نکنید. 

 الی که شیشه شیر به صورت عمودی در دهانش است تنها نگذارید زیرا ممکن است خفه شود. هرگز طفل خود را در ح

 شیشه شیر را افقی بگیرید 

این  شیشه شیر را به صورت افقی بگیرید )و فقط کمی آن را کج کنید(. سرشیشه را آرام در دهان طفل خود بگذارید.

 شود.او شود و مانع وارد شدن هوا به داخل دهان طفل می شود که شیر با یک جریان ثابت وارد دهان کار باعث می

اگر سرشیشه در حین شیردهی، جمع شد و به داخل فرو رفت، گوشه دهان طفل خود را بگیرید و به آرامی بکشید تا  

 مکش از بین برود.

 اگر مسیر سرشیشه بسته شد، آن را با یک سرشیشه استریل دیگر را تعویض کنید. 

 طفلتان شما را هدایت کند. بگذارید 

بعضی از اطفال تمایل دارند بیشتر از بقیه شیر   فهمد که به چقدر شیر نیاز دارد.تان میطفل اطفال با هم متفاوت هستند.

 کننده باشد. بگذارید طفلتان تعیین بخورند.

 نگران نباشید.رسد به او شیر دهید و اگر شیشه شیر را تمام نکرد، هر وقت طفلتان گرسنه به نظر می

 گرفتن آروغ طفل 

های کوتاهی داشته باشد و بعضی اوقات نیز به آروغ زدن  طفل شما ممکن است در طول شیر خوردن، استرحت

 ضرورت داشته باشد.

وقتی طفل شما به اندازه کافی شیر خورد، او را صاف نگه دارید و به آرامی پشت او را با دست بمالید یا به پشت او  

 روغ بزند. بزنید تا آ

 شیر استفاده نشده را دور بیندازید. 

 بعد از به پایان رسیدن تغذیه طفل با شیشه شیر، شیر خشک یا شیر مادر استفاده نشده را دور بیندازید.

 هر دفعه فقط یک بار شیر درست کنید.  –فقط در صورت ضرورت شیر درست کنید 

 کمک گرفتن در خصوص تغذیه با شیشه شیر

اند گپ  نیاز به کمک و حمایت، با قابله، بازدیدکننده صحی یا سایر مادرانی که از شیشه شیر استفاده کردهدر صورت 

 بزنید. 

 نمبر تیلفون بازدیدکننده صحی در پرونده صحی فرزندتان )دفترچه قرمز( موجود است.

 سواالت شما درباره تغذیه با شیشه شیر 



   

NHS Bottle Feeding Advice – Dari  3 

 رد؟ گیچرا طفل من بعد از شیر خوردن آرام نمی 

 اگر طفل شما در حین شیر خوردن، هوا ببلعد، ممکن است احساس ناخوشی داشته باشد و گریه کند. 

بعد از شیر دادن، طفل خود را در حالت عمودی و صاف به شانه خود تکیه دهید یا در حالی که به سمت جلو خم شده 

 نه هوای گیر کرده خارج شود.به آرامی پشت او را بمالید تا هر گو است، روی زانوهای خود بگذارید.

 طفلتان ممکن است گاهی اوقات مقدار کمی هوا را با آروغ بیرون بدهد.

 شود؟ چرا طفل من گاهی بعد از شیر خوردن دچار دلبدی می 

این امر برگشتن غذا یا  این که اطفال در طول شیر خوردن یا بعد از شیر خوردن کمی شیر باال بیاورند، عادی است.

  ام دارد.ریفالکس ن

 برای احتیاط، یک دستمال مخصوص آروغ گرفتن دم دست داشته باشید.

شیر خوردن سریع ممکن است باعث شود طفلتان دچار دلبدی   تان خیلی بزرگ نباشد.دقت کنید که سوراخ سرشیشه طفل

 شود.

این کار ممکن است باعث   بخورد.خواهد، شیر در طول شیردهی، طفل خود را مجبور نکنید بیش از مقداری که می

 حالی طفل و منجر به شیردهی بیش از حد شود.پریشان

 بعد از هر بار شیردهی، طفل خود را در حالت نشسته و صاف، روی زانوی خود بگذارید تا حال بهتری داشته باشد.

کشد یا به هر دلیل دیگری درد میرسد که دهد، یا طفلتان استفراغ شدید دارد یا به نظر میاگر این اتفاق زیاد رخ می

 نگران هستید، با بازدیدکننده صحی یا داکتر خود گپ بزنید. 

 آیا شیر خشک ممکن است باعث یبوست طفلم شود؟ 

 هنگام استفاده از شیر خشک، همیشه از همان مقدار پودر توصیه شده روی بسته بندی استفاده کنید.

 آبی بدن طفل شود.بیش از حد ممکن است باعث یبوست و کم استفاده از پودر پودر بیشتر اضافه نکنید.

روز است که مدفوع نکرده است، با قابله، بازدیدکننده صحی یا   ۳یا  ۲هفته سن دارد و به مدت  ۸اگر طفل شما زیر 

 گیری طفلتان آهسته است.داکتر خود گپ بزنید، به ویژه اگر سرعت وزن 

 های خیس و کثیف زیادی داشته باشد. پوشکطفل شما باید وزن اضافه کند و تعداد 

 شیرخشک نوزاد و آلرژی 

کنید که ممکن است طفلتان نسبت به شیر خشک آلرژی داشته باشد یا نمی تواند آن را تحمل کند، با داکتر  اگر فکر می

 تواند یک شیر خشک خاص تجویز کند. در صورت ضرورت، داکتر می خود گپ بزنید.
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ها برای اطفالی که  ها، کلمه ضدحساسیت نوشته شده است، اما این شیرخشکبندی بعضی از شیر خشکبستهروی 

 حساسیت به شیر گاو در آنها تشخیص داده شده، مناسب نیست. 

 توان زیر نظر داکتر به طفل داد.شیر خشک سویا را فقط می

 داکتر خود مشوره کنید.  قبل از استفاده از شیر خشک ضدحساسیت یا سویا، همیشه اول با 

وب   The NHSمعلومات اخذ شده از  

 NHS (www.nhs.uk) - سایت 
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