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از ابتدا و مرتب شیر خود را با دست بدوشید.
معرفی...

چرا:
4به خالی کردن شیر از پستانهایتان و راحتی
آنها کمک میکند.

نام نوزاد:

4به نوزاد کمک می کند پستان را بگیرد.
4به نوزاد شیر بیشتری می رساند.
4به افزایش میزان شیر شما کمک می کند.

نام والد(ین):
تاریخ تولد		:

چگونگی:
 .۱دستهایتان را بشویید.

ساعت:

وزن تولد:

 .۲به آرامی پستانتان را ماساژ بدهید.
 .۳انگشتها و شستتان را به حالت حرف  Cانگلیسی پشت هاله پستان قرار دهید.

قد تولد:

.۴انگشتها را به عقب و به سمت سینه فشار بدهید .سپس انگشتانتان را به سمت هم و به سمت
نوک پستان فشرده کنید.

دکتر/ماما:

 .۵قطره های شیر را برای شیردادن به نوزاد یا ذخیره آن برای بعد جمع کنید.
 .۶این روند (فشار سینه ،فشرده کردن و استراحت) را تکرار کنید و در زوایای مختلف سینه حرکت کنید.

محل تولد:

 .۷پستان را عوض کنید و روند را تکرار کنید.

شیوه صحیح تماس پوست با پوست

مراقبت

به جای آنکه تخت دراز بکشید ،به بالاتنه خود کمی شیب بدهید .نوزاد را در حالتی قرار دهید که:

مهم است که از خود و نوزادتان مراقبت کنید .ممکن است نیاز به کمک بیشتر داشته باشید .در
این صورت موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

نشانه های اولیه
گرسنگی :باز کردن
دهان ،خمیازه
کشیدن ،ملچ
ملوچ لبها

من
 4به میزان کافی استراحت میکنم.
ی دانم که گریه کردن یا بغض داشتن در دو هفته اول طبیعی است.
 4م 
 4میدانم که در صورت نیاز از کجا درخواست کمک کنم.
نوزاد

 4صورتش دیده شود

 4گردن راست و نه خمیده باشد

 4بتواند سرش را در تمام مدت
آزادانه حرکت دهد

4شانه های نوزاد و سینهاش موازی
با شانه ها و سینه شما باشد

 4دهان و بینیاش پوشیده نباشد

 4پشت نوزاد با یک پتو
پوشانده شده باشد

 4سر به یک سمت چرخیده باشد

در چند روز اول پس از تولد هنگام انجام تماس پوست با پوست ،به صورت نوزاد
نگاه کنید .دقت کنید که رنگ صورت نوزاد طبیعی بماند ،تنفس منظم باشد و نوزاد
به تماس با شما واکنش نشان دهد.

 4من برای شیردادن به نوزاد راحتی و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنم.
 4من نشانه های اولیه گرسنگی نوزاد را یاد می گیرم و به آنها
پاسخ می دهم.
 4می دانم که طبیعی است که نوزادم به دفعات متعدد شیر بخواهد.

برای خواب ایمن ،اگر نیاز به خواب دارید و کسی نیست که شما یا نوزادتان
را نگاه کند ،نوزاد را در گهواره خود قرار دهید و به پشت بخوابانید.

 4من با شیردهی یا تماس پوست با پوست به راحتی نوزادم هنگام
انجام آزمایش خون و واکسیناسیون کمک می کنم.

از قنداق کردن یا پیچاندن نوزاد پرهیز کنید .این امر می تواند مانع آن
شود که نوزاد نشانههای گرسنگی را به شما نشان دهد.

 4من می دانم در صورتی که درباره شیردادن به نوزاد سؤالی
داشته باشم ،از کجا کمک بگیرم.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺧﻮب
ﺳﻦ ﻧﻮزاد ﺑﻪ روز

2

1

3

4

ﺳﺎﯾﺰ ﺷﮑﻢ

اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﮔﯿ��س

اﻧﺪازه
ﯾﮏ ﮔﺮدو

ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺷﮏﻫﺎی
ﮐﺜﯿﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﭘﻮﺷﮏ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه

ﺳﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﮏ
ﻗﻬﻮه ای ،ﺳﺒﺰ ﯾﺎ زرد

ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺷﮏﻫﺎی
ﺧﯿﺲ

ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﭘﻮﺷﮏ دو ﭘﻮﺷﮏ ﺳﻪ ﭘﻮﺷﮏ ﭼﻬﺎر ﭘﻮﺷﮏ
ﺧﯿﺲ
ﺧﯿﺲ
ﺧﯿﺲ
ﺧﯿﺲ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
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ﺷﯿﺮﺧﻮردن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز
ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻗﺪرت ،آراﻣﺶ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﻣﮑﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻗﻮرت ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﯿﺮدﻫﯽ

وزن
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اﻧﺪازه ﯾﮏ
زردآﻟﻮ

اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺳﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﮏ
ﺑﺰرگ و ﻧﺮم زرد ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﭘﻮﺷﮏ ﺧﯿﺲ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮزادان در ﺳﻪ روز اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ وزن ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻧﻮزادان ��وع ﺑﻪ وزن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮزادﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻌﺎ��ﻧﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد.

خدمات و
ت ها
حمای 
درباره خدمات شیردهی در محل خود:
• فهرست راهنمای دوزبانه خدمات
شیردهی آنلاین در اونتاریو
www.ontariobreastfeeds.ca

خدمات بهداشت از راه دور
( )Telehealthاونتاریو
 ۲۴ساعت در روز/هفت روز هفته

1-866-797-0000
ناشنوایان1-800-797-0007 :
در صورت نیاز ،درخواست
پرستار شیردهی بدهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر:
•تغذیه با شیر مادر www.beststart.org/
resources/breastfeeding
• شیردهی به نوزاد www.beststart.org/
resources/nutrition
تأمین مالی
از سوی:
اقتباس با مجوز از منبع زیر:
واحد بهداشت منطقه سیمکو موسکاکا
()Simcoe Muskoka District Health Unit

خدمات محلی:

