
چطور طفل تان را
 با شير خود

 تغذى نماييد

تغذى خالص شيرخوار با شير تان در 6 ماه اول شما را از حامله 
شدن محافظت مينمايد، به شرط اينكه عادت ماهوار تان دوباره 
برگشت ننمايد. بعد از والدت، هر قدر زود كه امكان داشته باشد 

با يك مشوره دهنده تنظيم خانواده مشوره نماييد.

را  پستان  شير  با  تغذى  گرديد،  ماهه   6 تان  شيرخوار  زمانيكه 
ادامه دهيد و دادن غذاهاى ديگر را نيز آغاز نماييد.

راجع به عاليم اسهال، تب، مشكالت تنفس، يا امتناع از تغذى 
مواظب باشيد، زيرا اينها نياز به توجه عاجل دارد.

از  را  خود  طفل  نبايد  باشد،   HIV به  مبتال  خانم  يك  اگر 
پستانيكه نوك آن تركيده گى و يا خونريزى دارد، تغذى نمايد. 
در عوض شيرخوار را از پستان ديگر تغذى نماييد و شير پستان 

ناسالم را دوشيده و دور اندازيد.

مبتال شدن يا مبتال شدن دوباره با HIV در زمان شيردهى، 
افزايش ميدهد. به  از مادر به طفل را   HIV انتقال احتمال 
مقاربت جنسى مصئون با بكار بردن كاندم بصورت مداوم و 

درست بپردازيد.

جهت محافظت طفل تان، از حالت HIV خود آگاهى داشته باشيد.

اين رساله براى يونيسف از مواد تهيه شده توسط بخش تحقيقات علمى پوهنتون LLC در تانزانيا، 
USAID، 717-A-00- قرارداد تعاونى :NuLife كينيا، ماالوى و اخيراً در يوگندا تحت برنامه

00-00006-08. فبرورى 2010، درست و تجديد گرديده است.

به شيرخوار تان وضعيت و تماس مناسب بدهيد. تغذى با شير مادر نبايد دردناك باشد.

اگر در نوك پستان تان تركيده گى بوجود آمده، يك مقدار 
مرحم  يا  كريم  بردن  بكار  از  دهيد.  قرار  آن  روى  را  شير 
توصيه  صحى  كاركن  توسط   اينكه  مگر  ورزيد،  اجتناب 

گرديده باشد.

شيرخوار را بصورت مكرر با شير تان تغذى نمائيد تا از پنديده 
گى پستان هاى تان جلوگيرى بعمل آيد.

اگر شيرخوار يك نوبت تغذى با شير مادر را از دست ميدهد، 
شما بايد يك مقدار شير را از پستان تان بدوشيد تا پستان 

هاى تان نرم نگهداشته شوند.

شير دوشيده شده پستان را در يك محل سرد بگذاريد، اما نه 
براى مدت بيشتر از 6 الى 8 ساعت.

با يك   و گرم گردد،  دردناك  تان  پستان  يا هردو  اگر يك 
كاركن صحى مالقات نماييد.

در دهن شيرخوار تان زخم ها يا شاريدگى (انتانات فنگسى) 
يك   با  ديديد  را  مشكالت  چنين  اگر  نماييد.  جستجو  را 

كاركن صحى مشوره نماييد.

تغذى مختلط (دادن شير مادر با كدام چيز ديگر) براى شيرخوار تان قبل از 6 ماهگى از 
نظر صحى درست نميباشد. تغذى مختلط ,توليد شير را كم نموده و ميتواند شيرخوار تان 

را مريض سازد.

چيزهاى كه بايد به ياد داشته باشيم چطور از مشكالت معمول تغذى با شير مادر جلوگيرى 
نمائيم



كه  را  مايعات  و  غذا  تمام  مادر  شير 
شيرخوار تان در 6 ماه اول حيات به آن 

نياز دارد، فراهم ميسازد.

اولين شير زرد رنگ كه  از دادن  را  خود 
تان،  شيرخوار  به  ميشود  ياد  فله  بنام 

مطمئن سازيد.

امراض  بسيارى  از  تانرا  شيرخوار  فله 
محافظت مينمايد.

تغذى خالص با شير مادر به مفهوم دادن 
(نه شير،  نه چيز ديگر  تنها شير مادر، و 
از  بجز  آب)،  حتى  ديگر  مايعات  يا  غذا 
ادويه هاى كه توسط يك داكتر يا نرس 

توصيه ميگردد، ميباشد.

تغذى شيرخوار تان با شير مادر و غذاها و 
مايعات ديگر، بشمول شير مصنوعى، شير 
حيوانى يا آب (كه بنام تغذى مختلط ياد 
را   شير  توليد  ماه،   6 از  قبل  ميگردد) 
تانرا  طفل  ميتواند  و  ميدهد  كاهش 

مريض سازد.

چند مراتبه بايد شيرخوار را با شير خود تغذى نماييم؟شيرخوار را در تماس با پستان تان كمك نمائيدچه چيز را بايد بدانيم؟

 شيرخوار

نوزاد را در ساعت اول بعد از والدت در مقابل پستان تان قرار دهيد.
كمك  بهتر  مكيدن  از  اطمينان  حصول  در  مناسب  تماس 

مينمايد.
كمك  پستان  شير  كافى  توليد   در  را  شما  مناسب  تماس 

مينمايد.
پستان  نوك  گى  تركيده  و  شدن  زخم  از  مناسب  تماس 

جلوگيرى مينمايد.
براى حصول اطمينان از تماس مناسب: 

•     نوك پستان تان را با لب هاى شيرخوار تماس دهيد.
•     انتظار بكشيد تا دهن شيرخوار تان بصورت وسيع باز 

گردد.
تان  پستان  بطرف  پائين  از  زودى  به  را  شيرخوار         •
پستان  نوك  كه  نماييد  كوشش  سازيد،  نزديك 

باالتر، بطرف كام شيرخوار قرار گيرد.
شيرخوار بايد پستان را بصورت دهن پر بگيرد.  •

4 عالمه تماس خوب عبارت اند از:
1.   دهن شيرخوار بصورت وسيع باز است.

2.  شما قسمت بيشتر جلد تيره رنگ اطراف نوك پستان را         
باالتر از دهن شيرخوار مالحظه مينمايد نسبت به پائينتر از آن.

3.    لب پائين شيرخوار به بيرون برگشته است.
4.     زنخ شيرخوار با پستان تان تماس دارد.

شير خوار تان در هنگام تغذى با شير مادر، مكيدن آهسته و 
عميق انجام دهد، بعضى اوقات مكث مينمايد.

شير خوار تان را  به اساس تقاضا در جريان روز و شب 
حد اقل از 8 الى 12 مراتبه با شير خود تغذى نماييد.

بيشتر كمك  شير  توليد  در  تان  شيرخوار  مكرر  تغذى 
خواهد نمود.

به تغذى شيرخوار تان تا زمانى ادامه دهيد كه شيرخوار 
تان پستان را بصورت كامل تمام نموده و خودش آنرا 
رها نمايد. پستان ديگر را به شيرخوار تان پيش نماييد 
ديگر  شير  آيا  كه  گيرد  تصميم  خود  وى  بگذاريد  و 

ميخواهد يا خير.

شما خواهيد دانست كه شيرخوار تان مقدار كافى شير پستان را اخذ نموده اگر وى روز 
6 مراتبه ادرار كمرنگ داشته و وزن بگرد.    


