
 

 

 چگونگی شزوع تغذیه با شیزمادر و تداوم آن

  زهرا سبسه  تهیه کننده:

 89تاریخ باسنگزی : مزداد —واحد آموسش سالمت 

 پیشگیزی اس احتقاى و هشکالت بعدی

ؽزٚع ؽیزدٞی تالفاصّٝ پظ اس سایٕاٖ ٚ ؽیزدٞی ٔىزر تز 

حغة تماظای ؽیزخٛار در ٚظؼیت صحیح، تهٝ رهزیهاٖ        

ا٘ذاختٗ عزیغ تز ؽیزٔادر ٚ تزلزاری آٖ ٚ ٞهٕهیهٙهیهٗ          

پیؾٍیزی اس تزٚس احتماٖ ٚ ٔؾىالت تؼذی وٕه ٔی وٙهذ   

پغتاٖ ٔحتمٗ فٛق اِؼادٜ درد٘ان تٛدٜ، پٛعت آٖ وؾیهذٜ  

 ٚ تزاق ٚ ٕٔىٗ اعت لزٔش رً٘ تاؽذ   

ؽیز خٛب رزیاٖ ٘ذارد ٚ ؽیزخٛار ٍٞٙاْ ؽیزخٛردٖ دچار 

 ٔؾىُ ٔی ؽٛد ٚ ٕٔىٗ اعت تة داؽتٝ تاؽذ   

تٟتزیٗ درٔاٖ احتماٖ ٘یش تخّیٝ پغتاٖ تا ٔىیذٖ ؽیزخٛار 

 یا تٛعیّٝ دٚؽیذٖ ؽیز اعت 

تزای ایٙىٝ ؽیزخٛار تتٛا٘ذ پغتاٖ را تٍیزد تهایهذ ٞهاِهٝ          

 پغتاٖ را تا وٕی دٚؽیذٖ یا فؾزدٖ تٝ ػمة ٘زْ وزد 

 تغذیه اس هز دو پستاى

در ٞفتٝ ٞای اَٚ تِٛذ ؽیزخٛار تایذ تزای رؽذ ٔهٙهاعهة      

ٔطاتك ٔٙحٙی رؽذ، در ٞز تار تغذیٝ اس ٞز دٚ پغهتهاٖ ٚ       

 تزحغة ٔیُ ٚ تماظایؼ تغذیٝ ؽٛد  

تایذ تٝ ؽیزخٛار اراسٜ داد ؽیزچزب ا٘تٟایی وٝ تاػث ٚسٖ   

ٌیزی تٟتز اٚ ٔی ؽٛد را دریافت وزدٜ ٚ خٛدػ پغتاٖ را   

رٞا وٙذ، عپظ ٔادر پغتاٖ دیٍز را تٝ اٚ ػزظٝ وٙذ تا اٌهز  

 ٔایُ تٝ ٔىیذٖ داؽت اس پغتاٖ دْٚ ٘یش تغذیٝ ؽٛد 

در ٚػذٜ تؼذ، ؽیزدادٖ تایذ اس پغتا٘ی ؽهزٚع ؽهٛد وهٝ          

ؽیزخٛار در ٚػذٜ لثُ وٕتز اس آٖ ؽیز خهٛردٜ یها اصهال        

 . ٘خٛردٜ اعت

هزاکش هزاجعه جهت انجام تست شنوایی سنجی نوساد 

 تا یک هاهگی

ٌٙاتاد: آسٔایؾٍاٜ ٔؼاٚ٘ت تٟذاؽت ٚالغ در خیاتاٖ ٘اصزخغهزٚ،   

 تٟٕٗ لذیٓ( 22ٔؼاٚ٘ت تٟذاؽتی )تیٕارعتاٖ 

ٔطة عزوار خها٘هٓ عهاِهٕهی           - 2تجغتاٖ: خیاتاٖ وؾاٚرس  

 69820965526 – 20222565ؽٕارٜ تٕاط  –رٚسٞای فزد 

هزاکش هزاجعه جهت انجام تست هیپوتیزوئیدی نوسادی 

 اس روس سوم تا پنجن پس اس سایواى

ٌٙاتاد: آسٔایؾٍاٜ ٔؼاٚ٘ت تٟذاؽت ٚالغ در خیاتاٖ ٘اصزخغهزٚ،   

 تٟٕٗ لذیٓ( 22ٔؼاٚ٘ت تٟذاؽتی )تیٕارعتاٖ 

تجغتاٖ: ٔزوش خذٔات رأغ عالٔت ؽٟیذ لٙثز آلایی تّهفهٗ    

20225562 

 هزاکش هشاوره شیزدهی

ٔیذاٖ غذیز   –ٌٙاتاد: ٔزوش خذٔات رأغ عالٔت فیاض تخؼ  

 29222295رٙة عاسٔاٖ ا٘تماَ خٖٛ تّفٗ  –

تجغتاٖ: ٔزوش خذٔات رأغ عالٔت ؽٟیذ لٙثز آلایی تّهفهٗ    

20225562 

در صٛرت ٞزٌٛ٘ٝ ٔؾىُ در سٔیٙٝ ی ؽیزدٞی تهٝ ٘هشدیهه        

 .تزیٗ ٔزوش عالٔت رأغ ٔحُ س٘ذٌی خٛد ٔزارؼٝ ٕ٘اییذ

 

 وب سایت بیمارستان :  

www.bohlool.gmu.ac.ir 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255950تلفن: 

 8222 –8255داخلی: 
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هشایای تواس پوست با پوست هادر و نوساد بالفاصله 

 پس اس تولد

تٕاط پٛعت تا پٛعت ٔادر ٚ ٘ٛساد تالفاصّٝ پظ اس تِٛذ، ٘ٛساد     

را ٌزْ ٍٟ٘ذاؽتٝ ٚ اس واٞؼ دٔای تذٖ ٘ٛساد تٝ ٚیضٜ ٘ٛساد                

 ٘ارط ٚ وٓ ٚسٖ رٌّٛیزی ٔی وٙذ 

 عثة آرأؼ ٔادر ٚ ٘ٛساد ٔی ؽٛد 

 پیٛ٘ذ ػاطفی ٔادر ٚ وٛدن را تغزیغ ٚ تغٟیُ ٔی وٙذ 

تؼذاد تٙفظ ٚ ظزتاٖ لّة ٘ٛساد را ٔٙظٓ ٔی وٙذ ٚ تاػث                 

 ثثات لٙذخٖٛ ٔی ؽٛد 

٘ٛساد تا ٔیىزٚب ٞای تذٖ ٔادر وٝ تزای اٚ تیٕاری سا ٘یغت،              

 آؽٙا ؽذٜ ٚ در ٘تیجٝ دفاع تذ٘ؼ تٟتز ٔی ؽٛد 

 ٌزیٝ ٘ٛساد ٚ اعتزط ٚ صزف ا٘زصی اٚ واٞؼ ٔی یاتذ 

تٝ ٘ٛساد اراسٜ ٔی دٞذ پغتاٖ را پیذا وٙذ ٚ اِٚیٗ تغذیٝ اس                

پغتاٖ را ؽزٚع وٙذ  تٝ ؽزٚع ٔٛفك تغذیٝ ا٘حصاری تا                 

 ؽیزٔادر وٕه ٔی وٙذ 

 اس ٔزي ٚ ٔیز ٘ٛساداٖ پیؾٍیزی ٔی وٙذ 

 ٔشایای ؽزٚع تغذیٝ تا ؽیزٔادر در عاػت اَٚ تِٛذ

تٟتزیٗ سٔاٖ تزای ؽزٚع تغذیٝ تا ؽیزٔادر، طی عاػت اَٚ             

تِٛذ اعت سیزا ٘ٛساداٖ در ایٗ ٍٞٙاْ تغیار ٞٛؽیار ٚ فؼاَ               

ٞغتٙذ  پظ اس سایٕاٖ طثیؼی ٚ یا عشاریٗ تا تی حغی                  

ٔٛظؼی اغّة تغذیٝ تا ؽیزٔادر را ٔی تٛاٖ تالفاصّٝ ؽزٚع              

وٙذ  پظ اس عشاریٗ تا تیٟٛؽی ػٕٛٔی، تغذیٝ تا ؽیزٔادر تٝ             

 ٔحط ٞٛؽیاری ٔادر ا٘جاْ ٔی ؽٛد 

٘ٛساد عآِ ٘یاس تٝ ٞیچ ٘ٛع غذا یا آؽأیذ٘ی ٘ذارد ٚ تایذ اِٚیٗ             

 تغذیٝ اٚ تا ؽیزٔادر )آغٛس( ؽزٚع ؽٛد  

تا ؽزٚع ؽیزدٞی در عاػت اَٚ تِٛذ ٘ٛساد آغٛس را دریافت ٔی             

وٙذ وٝ تغیار ٔغذی ٚ ایٕٙی تخؼ اعت ٚ تٝ تِٛیذ ؽیز وافی             

تزای تغذیٝ تؼذی وٕه ٔی وٙذ  تغذیٝ ٔىزر تا آغٛس یا                  

وغتزْٚ در رٚسٞای اَٚ تٕاْ ٘یاسٞای تغذیٝ ای ٘ٛساداٖ را               

 تزطزف ٔی وٙذ 

٘ٛساد ٔىیذٖ در ٚظؼیت صحیحی را راحت تز آٔٛختٝ ٚ ٔذت            

 طٛال٘ی تزی تا ؽیزٔادر تغذیٝ ٔی ؽٛد 

 تاػث واٞؼ لاتُ تٛرٝ ٔزي ٚ ٔیز ٘ٛساداٖ ٔی ؽٛد 

٘ٛسادا٘ی وٝ تؼذ اس تِٛذ، ٔٛادی غیز اس ؽیزٔادر دریافت ٔی               

وٙٙذ، ٕٔىٗ اعت پغتاٖ ٔادر را ٍ٘یز٘ذ ٚ احتٕاَ ٔٛارٝ               

ؽذٖ تا ٔؾىالت تغذیٝ ای ٚ تٛلف تغذیٝ آٟ٘ا تا ؽیزٔادر                

تیؾتز اعت  حتی یه یا دٚ تار تغذیٝ تا آب لٙذ ٔی تٛا٘ذ در                

 تغذیٝ تا ؽیزٔادر ٚ عالٔت ٘ٛساد تذاخُ ایجاد وٙذ 

تا ا٘مثاض رحٓ، خزٚج رفت ٚ واٞؼ خٛ٘زیشی ٔادر ٕٞزاٜ              

 اعت 

 هن اتاقی هادر و نوساد

 ؽیزخٛار تٟتز ٔی خٛاتذ ٚ وٕتز ٌزیٝ ٔی وٙذ 

تغذیٝ تا ؽیزٔادر تٝ خٛتی تزلزار ؽذٜ ٚ تٝ ٔذت طٛال٘ی تهزی  

 ادأٝ ٔی یاتذ ٚ ٚسٖ ٌیزی ؽیزخٛار عزیغ تز اعت 

ؽیزدٞی در پاعخ تٝ رفتارٞای ؽیزخٛار عزیغ تز ا٘جهاْ ٔهی     

 ؽٛد ٚ ایٗ ٔٛرة افشایؼ تِٛیذ ؽیزٔادر ٔی ؽٛد 

 ٔادر در ٔزالثت اس فزس٘ذػ اػتٕاد تٝ ٘فظ پیذا ٔی وٙذ 

 ٔادر ٔی تٛا٘ذ تثیٙذ وٝ فزس٘ذػ خٛب ٚ عآِ اعت 

٘ٛساد در وٙار ٔادر وٕتز در ٔؼزض خطز ػفٛ٘ت ٞا لهزار ٔهی     

  ٘ٛساد ٔی ؽٛدٚ ٌیزد ٚ عثة ارتما پیٛ٘ذ ػاطفی ٔادر 

 

 روش صحیح تغذیه با شیزهادر:
 بهداشت پستاى ها

لثُ اس تغذیٝ ؽیزخٛار ٚ یا دٚؽیذٖ ؽیز، ؽغتؾٛی دعت ٞهای    

ٔادر تا آب ٚ صاتٖٛ السْ اعت  أا ؽغتؾٛی پغتاٖ السْ ٘یغت ٚ  

اعتحٕاْ رٚسا٘ٝ ٔادر وافی اعت ٚ طی اعتحٕاْ ٘یش ٘ثایهذ ٘هٛن     

پغتاٖ ٚ ٞاِٝ تا صاتٖٛ ؽغتٝ ؽٛد چٖٛ عثة خؾىهی ٚ سخهٓ       

 ؽذٖ آٖ ٔی ؽٛد 

 سهاى شزوع تغذیه با شیزهادر
پظ اس تِٛذ تایذ ٘ٛساد تالفاصّٝ رٚی لفغٝ عیٙٝ ٔادر در تهٕهاط     

پٛعت تا پٛعت تا اٚ لزار ٌیزد ٚ ٔادر ظزف یه عاػت اَٚ سایٕاٖ 

 تا ٔؾاٞذٜ ػالیٓ آٔادٌی ٘ٛساد، اِٚیٗ ؽیزدٞی را ؽزٚع وٙذ  

  تعداد دفعات تغذیه با شیز هادر و هدت هز وعده
دفؼات تغذیٝ تا ؽیز ٔادر تایذ تٝ طٛر ٔىزر ٚ تز حغة تماظای  -8

 ؽیز خٛار ا٘جاْ ؽٛد 

ٔذت تغذیٝ ؽیزخٛار در ٞز ٚػذٜ ٘ثایذ ٔهحهذٚد ؽهٛد سیهزا           -2

ؽیزخٛار ؽیز وافی دریافت ٘خٛاٞذ وزد ٚ تِٛیذ ؽیز ٔهادر ٘هیهش      

 واٞؼ ٔی یاتذ 

ٟٕٔتزیٗ ػأُ در افشایؼ ؽیز ٔادر، ٔىیذٖ ٔىزر ٚ تهخهّهیهٝ     -5

ٔزتة پغتاٖ ٞا تز حغة ٔیُ ٚ تماظای ؽیزخٛار در ؽثٟا ٘ٝ رٚس 

اعت ٚ اس تزٚس ٔؾىالت پغتا٘ی ٔثُ احتماٖ رٌّٛیزی ٔی وهٙهذ    

در ٔٛارد دٚ لّٛیی اٌز ٔادر ٞز دٚلُ را تزای ٔىیذٖ تٝ پغهتهاٖ     

 تٍذارد پغتاٖ ٞا ؽیز تیؾتزی تِٛیذ ٔی وٙٙذ 

در صٛرت رذایی ٔادر ٚ ؽیزخٛار تٝ ٞز ػّتی ٚ ػهذْ أهىهاٖ      -5

تغذیٝ ٔغتمیٓ اس پغتاٖ، ؽیز تایذ دٚؽیذٜ ٚ تٝ وٕه فٙجاٖ ٚ یا 

لاؽك تٝ ؽیز خٛار دادٜ ؽٛد تا ٞٓ ؽیزخٛار اس ؽیز ٔادر ٔهحهزْٚ   

  ٘ؾٛد ٚ ٞٓ تِٛیذ ؽیز ٔختُ ٘ؾٛد 

ٔادر ٌزأی! در صٛرت تزٚس ٔؾىالت پغتا٘ی ٔثُ احهتهمهاٖ،        -2

سخٓ ٚ ؽماق ٘ٛن پغتاٖ وٝ ٔؼٕٛاًل تٝ دِیُ پغهتهاٖ ٌهزفهتهٗ        

٘ادرعت تٛعط ؽیزخٛار اعت ظٕٗ ادأٝ ؽیزدٞی تهٝ ٘هشدیهه      

 تزیٗ ٔزوش تٟذاؽتی درٔا٘ی ٔزارؼٝ وٙیذ 
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