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*
  یل اٍلَیت در بْذاشت عوَهی تلقی هی شَد ٍ ًِ فقط 
 lifestyleیل شیَُ اًتخابی سًذگی    : 

،ّٖافغ اقتصادی،ّادر،ؽیزخ٘ارتزای ّشایای تیؾْار دارای   
تغیاری اس  طً٘ ّذت ٗ ؽذت ، ّیشآ ماٛؼاس جَْٚ سیغت ّحیطی تزای اجتْاع 

تیْاریٜای ّشّٔ در ، ارتقا ظزیة ٛ٘ػ تیْاریٜای دٗرآ م٘دمی ، چاقی ، 
....(فؾار خ٘ٓ تاال ، دیاتت ،قَثی ػزٗقی، تیْاریٜای چاقی) تشرىغاٍی  

• تٚ تغذیٚ ؽیزخ٘ار تا ؽیزّادر تزای تزخ٘رداری اس حذامثز ّشایای ؽیزّادر، تایذ 
إجاُ ؽ٘ددرعت ٗ ّطَ٘ب ؽی٘ٙ   

• تالفاصَٚ تْاط پ٘عتی ٕ٘ساد تا ّادر ظْٔ تزقزاری : تغذیِ هطلَب با شیزهادر
ّاٙ اًٗ تغذیٚ  6آغاس ؽ٘د، دردر طی عاػت اًٗ تٍ٘ذ پظ اس تٍ٘ذ، تغذیٚ تا ؽیزّا

. تا ؽیزّادرإجاُ  ىزددإحصاری   



 شذُ هادر شیزتَلیذگٌجایش هعذُ ًَساد ٍ 

رٍس اٍل 
 عیعی  5-7تٚ إذاسٙ تیَٚ تشره ◦

    سی سی در ّز ًَبت7تَلیذ شیزهادر حذ اقل ◦

 ٚعیعی  2-10ّت٘عط دریافت ؽیز  در ٛز ٕ٘تت تغذی 

رٍس سَم 
 عیعی  22- 27 پٖو پیٖوتٚ إذاسٙ ت٘ج ◦
 سی سی در ّز ًَبت38تَلیذ شیزهادر حذ اقل ◦

 ٚعیعی  15-30ّت٘عط دریافت ؽیز  در ٛز ٕ٘تت تغذی 

رٍس دّن 
 عی عی60-81تٚ إذاسٙ تخِ ّزؽ تشره ◦
 سی سی در ّز ًَبت 70تَلیذ شیزهادر اس رٍس پٌجن حذ اقل   ◦

رٍس سی ام 
   سیسی  120-60◦
 رٍساًِ سیسی  1050-750تَلیذ شیزهادر اس ◦

 

 
 



 ماّش ٍسى بیش اس حذ ماّش ٍسى  طبیعی رٍس

 - ٍسى تَلذ  1

2 3 %>   5 %< 

3 6%> 8 %< 

4 8%> 10%< 

 >%10 بایذ ٍسى بگیزد  5

 ًَسادی مِ با شیزهادر تغذیِ هی شَد

(ایذُ آل)ٍسى گزفتي اس رٍس پٌجن تَلذ   



   ٍضعیت صحیح بغل مزدى شیزخَار بزای شیزدّی:   

 

 ًگِ در بغل  بِ هادرًشاى دّیذ مِ چگًَِ مَدك را ٌّگام شیزدادى 
 دارد

 .تيیزد قزار اّتذاد یل در م٘دك تٖٚ ٗ ى٘ؽٜا ٗ عز،ىزدٓ  

  ّادر تٚ رٗ ؽیزخ٘ار تذٓ ٗ ص٘رت .ؽ٘د ٕشدیل پغتآ ٕ٘ك تٚ م٘دك تیٖی
  .اعت

 . اعت ٕشدیل ّادر تذٓ تٚ م٘دك تذٓ  

 .دارد ٕيٚ را اٗ ٛای ؽإٚ ٗ ىزدٓ فقط ٕٚ ٗ (اًٗ درّاٙ) ٕ٘ساد تذٓ تْاُ ّادر  

  
 

 



 : ٍضعیت صحیح بغل مزدى شیزخَار بزای شیزدّی     

 بِ هادر ًشاى دّیذ مِ چگًَِ مَدك را بِ پستاى بگذارد   

   .مٖذ ٍْظ پغتإؼ ٕ٘ك تا را ؽیزخ٘ار ف٘قإی ٍة

 .مٖذ تاس را دٛإؼ ؽیزخ٘ار تا ؽ٘د ّٖتظز  

  پاییٖی ٍة مٚ تط٘ری تیاٗرد پغتآ تطزف آراّی تٚ را ؽیزخ٘ار
  .ىیزد قزار پغتآ ٛاٍٚ سیز اٗ

 



: مىفقیت شیردهی    

   مَیذٛای ّ٘فقیت  (چْار ًنتِ ملیذی  پستاى گزفتي صحیح 

 تاؽذ تاس ماّالً تایذ م٘دك دٛآ  

 تاؽذ تزىؾتٚ تیزٗٓ عْت تٚ م٘دك تحتإی ٍة  

 تاؽذ ّادر پغتآ تا تْاط در م٘دك چإٚ  

 ٕغثت تٚ ٍة ) ؽ٘د دیذٙ ؽیزخ٘ار ف٘قإیاس ٛاٍٚ در تاالی ٍة  تیؾتزیؽ٘د قغْت  ّی دیذٙپغتآ  اىزٛاٍٚ
(غیزقزیٖٚ   - پاییٖی  

 

 :  ْار ًنتِ ملیذی هنیذى هَثزچ    

 .تاؽذ پز تایذ ؽیزخ٘ار ٛای ىٕ٘ٚ  

 .ؽ٘د ؽٖیذٙ تَؼیذٓ صذای ّنیذٓ ٛز تا ٗ تاؽذ ػْیق ٗ آراُ ّنیذٓ  

 .مٖذ ّی رٛا را پغتآ خ٘د خ٘ردٓ ؽیز اس پظ ؽیزخ٘ار  

 .ؽ٘د ّی ؽیز جٜؼ تاستاب ػالئِ ّت٘جٚ ّادر  

 



                         

 

 

 

Lying –down on side , Cradle position ,cross cradle,  Underarm position)football hold) ,  

 position      

 

 

  

 
 babies at side , V shape, 

Double football Hold , 

cradle and football ,   cross  

cradle , parallel 



area drawn 

into baby’s 

mouth 

push base of hand firmly 

against baby’s shoulders 

keeping baby “ uncurled ” 

chin coming in first 

Move baby not breast 

SOURCE: Dr. Jack Newman MD,FRCPC, Handout in breastfeeding 2005.  

*





 قبل اص ؽیشدٌی یب دَؽیذن ؽیش تحشیک سفلکظ اکغی تُعیه*

 اعتفبد اص کمپشط گشم سَی پغتبن مبدس *

 مبعبژ پؾت َ گشدن مبدس *

 پغتبن ٌبی مبدس سا بً آسامی مبعبژ دٌیذ *

 پغتبن َ وُک پغتبن سا تحشیک کىیذ *

 بشای وشم کشدن پغتبن دَػ آة گشم اعتفبدي اص *

 بشای کبٌؼ تُسم َ دسدکمپشط عشد پظ اص ؽیشدٌی اعتفبدي اص *

َ چىذ ثبویً اػمبل گذاؽته دَ اوگؾت دس ببال َ پبییه وُک پغتبن *
 “دس صُست احتقبن دسٌبلً پغتبن “فؾبس 

 دادن اطمیىبن خبطش بً مبدس جٍت تغزیً ؽیشخُاس*

 

 

 

 





ارسیاتی تغذیٚ ؽیزخ٘ار ٗ ّذاخَٚ تْ٘قغ ٗ حْایت ّادر ظأّ *
 حفظ تذاُٗ ؽیزدٛی 

:ػ٘اٌّ ِّٜ در پیؾيیزی تیْاریٜای پغتآ در ؽیزدٛی*  
* تا ؽیزّادر در عاػت اًٗ پظ اس تٍ٘ذ ؽزٗع سٗدرط تغذیٚ  

* ىزفتٔ صحیح پغتآ ٗظؼیت ؽیزدٛی ّطَ٘ب ٗ   

* ٗ تز حغة ّیٌ ٗ تقاظای ؽیزخ٘ارتغذیٚ ّنزر   

* در ص٘رت ػذُ تخَیٚ پغتآ ؽیزدٗؽی  

 



*

زود به زود •
 شیرخىردن

 بی قراری •

 تصىر مادر از کافی نبىدن شیر

 تىصیه اطرافیان 

 تىصیه پسشکان

شروع 
خىدسرانه 

 شیرمصنىعی 



 تا آّذٓ ؽیز    مَغتزُٗتص٘ر ٕذاؽتٔ ؽیز ٗ ٕامافی ت٘دٓ تزؽح 1.
 تغییز فَ٘ر ّینزٗتی رٗدٙ  *

 حغاط مزدٓ ؽیزخ٘ار *

 افشایؼ احتْاً اعٜاً *

 ایجاد اختالً در قإ٘ٓ ػزظٚ ٗ تقاظای تٍ٘یذ ؽیز در پغتآ *

 ٗ سردی   قٖذخ٘ٓ تذٓ،افتآب  ٗسٓ،مْث٘د درّ٘ردماٛؼٕيزإی 2.
 در چٖذ رٗس اًٗ ؽیزّصٖ٘ػیتذاخٌ تا دفؼات طثیؼی ؽیزدٛی در ص٘رت دریافت *

،ماٛؼ ٗسٓ ؽذیذ ،ط٘الٕی ؽذٓ سّآ تغتزی  رٗتیٔ تیَی: در ّؼزض خطز افشایؼ *
 .  ٗ احتْاً ّغّْ٘یت تا آب در ص٘رتی مٚ اس آب یا آب قٖذ 

 ٍ هخاطزات آى     شیزهصٌَعیدالیل بی هَرد در استفادُ اس 



 ٕیاس تٚ آراُ مزدٓ ؽیزخ٘ار تیقزار 3.
 خطز ماٛؼ ّیشآ تغذیٚ إحصاری تا ؽیزّادر ٗ تذاُٗ ؽیزدٛی *

  2 المت٘صٕشیظتاخیز در *

 ّادر تٚ ػَت ماٛؼ دفؼات ؽیزدٛی تالفاصَٚ تؼذ سایْآ درپغتآتجْغ ؽیز *

ػذُ ت٘جٚ تٚ دٗرٙ ٛای تغذیٚ خ٘ؽٚ ای ٗ در رٗسٛای طغیآ 4.
-7)مٚ تیؾتز ؽیز ّی خ٘رد رٗسٛائی، (جٜؼ رؽذ)اؽتٜا 

 ّاٛيی 6ٗ  3ٛفتيی،  6ٗ  2-3در ( رٗسطً٘ ّی مؾذ3
 ماٛؼ ّیشآ تغذیٚ إحصاری تا ؽیزّادر ٗ تذاخٌ در تذاُٗ ؽیزدٛی  *

 ٕیاس ّادر تٚ اعتزاحت یا خ٘اب 5.
تخص٘ؿ در ص٘رت احتْاً ماٛؼ ّذت ٗ إحصاری ت٘دٓ تغذیٚ تا ؽیزّادر *

 صثح   9تؼذاسظٜز تا  7دریافت ّنٌْ تیٔ عاػت 

 ٍ هخاطزات آى   شیزهصٌَعیدالیل بی هَرد در استفادُ اس 



 : ماٛؼ دفؼات تغذیٚ تا ؽیزّادر تٚ ػَت *

 تخَیٚ دیزرط ّؼذٙ ّتؼاقة ّصزف ؽیزّصٖ٘ػی  *

 تْایٌ  تٚ ّصزف حجِ تاالی ؽیزّصٖ٘ػی  *

 :  ّؾنٌ ؽیزخ٘ار در تاسىؾت تٚ تغذیٚ اس پغتآ تز حغة*

 رٗػ تج٘یش ّنٌْ *

 دفؼات ّصزف ّنٌْ *

    شیزهصٌَعیهخاطزات استفادُ اس هنول 



 امتناع شیر خوار

از گرفتن پستان    



 داوغته ایه کً ؽیش خُاسدس

چً مشحلً ای اص ؽیشخُسدن امتىبع 
 می ومبیذ 

  بً تؾخیص ػلت کمک می کىذ



علل امتناع شیرخىار در ماههای *

 اول 
 : هفته های اول زندگی 

 

یا شکستگی استخوان ترقوه معاینه کرد مشکالت پزشکی باید کودک را از نظر : روز اول 1.

کاهش قدرت مکیدن در اثر خواب آلودگی ناشی از  –صدمات زایمانی سایر شکستگیها ،

 وضعیت نادرست شیردهی  –داروهای تجویزی 

 

 (  رگ کردن شدید پستان )،بازتاب قوی جهش شیر احتقان پستان مادر : روز دوم تا چهارم 1.

 

ناشی از وضعیت زخم نوک پستان در گرفتن پستان ،سردر گمی : هفته اول تا چهارم 2.

به  حساسیت،عفونت گوش نوزاد ،برفک دهان مادر ، احتقان پستان نادرست شیردهی ،

 . از علل احتمالی هستند تغییر مزه شیر وتوسط مادر خورده شده مواد غذایی یا دارویی 

 



علل امتناع شیرخىار در *
 ماههای اول 

 

 :  ماهگی به بعد 3سن 

شروع زودتر از موعد  –تواناتر شدن شیرخوار در تخلیه پستان : کاهش تمایل به شیر خوردن 1.

 مواد جامد ،آب میوه ،آب 

 

بردن شیر خوار به اطاق تاریک : توجه به صدا وحرکات : آشفتگی وبازیگوشی شیرخوار 2.

 وساکت 



در سردر گمی ( : قبل از اینکه شیر مادر جاری شود )اول مدت تغذیه امتناع شیرخوار در 1.

 نوک پستان صاف یا فرو رفتهوبه پستان گذاشتن ، نادرست شیردهی گرفتن پستان ،وضعیت 

 کاهش قدرت مکیدن یا عفونت گوش ،تاخیر جهش شیر ،مهار یا 

 

بسته بودن آن ،جهش زیاد شیر یا کاهش :بعد از جاری شدن شیر امتناع شیرخوار 2.

 به علت عفونت تنفسی سوراخهای بینی 

 

 زدن یا دفع گاز نیاز بچه به آروغ : اواخر هر وعده تغذیه امتناع در 3.

 علل امتناع شیرخىار * 
 



*

ٕصة ؽذٙ تاؽذ ٗ تزای  درّؼزض دیذ مَیٚ مارمٖآ  عیاعت ّذٗٓ تزٗیج تغذیٚ تا ؽیز ّادر -1

اطْیٖآ اس ارتقای میفیت خذّات، تٚ ط٘ر ّغتْز ت٘عط مْیتٚ تیْارعتإی تزٗیج تغذیٚ تا 

 .ؽیز ّادر پایؼ ؽ٘د

آّ٘سػ ٛای قثٌ اس  مَیٚ مارمٖآ تٚ ّٖظ٘ر مغة ّٜارت ٛای السُ تزای اجزای ایٔ عیاعت  -2

 .تثیٖٖذخذّت ٗ ّنزر در حیٔ خذّت 

، ػ٘ارض  ، چيٕ٘يی ؽیزدٛی ٗ تذاُٗ آّٓشایای تغذیٚ تا ؽیزّادرّادرآ تاردار را در سّیٖٚ  -3

 .آّ٘سػ دٖٛذتغذیٚ ّصٖ٘ػی ٗ تطزی ٗ ىً٘ سٕل 



*

را اس لحظِ تَلذ ٍ تغذیِ ًَساد با  تواس پَست با پَست بِ هادراى مول مٌٌذ تا  -4

شزٍع مٌٌذ ٍ در بخش ّای مَدماى بزًاهِ تجَیش دارٍ در ساعت اٍل شیز هادر را 

ٍ اًجام آسهایش ّا ٍ اعوال جزاحی بِ گًَِ ای طزاحی گزدد مِ اختالل در تغذیِ  

 .اس پستاى هادر ایجاد ًنٌذ



درص٘رت تیْاری ّادر یا  )تٚ ّادرآ رٗػ تغذیٚ تا ؽیز ّادر ٗ چيٕ٘يی حفظ ٗ تذاُٗ ؽیزدٛی را  -5

 .آّ٘سػ دٖٛذ ٗ تزای حٌ ّؾنالت ؽیزدٛی مْل ٗ حْایت مٖٖذ( ؽیزخ٘ار، اؽتغاً ّادر

.  ٕذٖٛذ...( آب، آب قٖذ)ّاٙ اًٗ ػْز تٚ جش ؽیزّادر، غذا یا ّایؼات دیيز  6تٚ ؽیزخ٘ارآ عاٍِ در  -6

 (ّيز درص٘رت ظزٗرت پشؽنی)

تزٕاّٚ ِٛ اتاقی ّادر ٗ ؽیزخ٘ار را در طی ؽثإٚ رٗس اجزا مٖٖذ ٗ در تخؼ ٛای م٘دمآ تغٜیالت  -7

 .السُ تزای اقاّت ؽثإٚ رٗسی ّادرآ ٗ ٕیاسٛای فیشینی ٗ ػاطفی إٓآ را تأّیٔ ْٕایٖذ



*

 . ّادرآ را تٚ تغذیٚ تزحغة ّیٌ ٗ تقاظای ؽیزخ٘ار تا ؽیز ّادر تؾ٘یق مٖٖذ -8

 .اعتفادٙ ٕنٖٖذ( ىً٘ سٕل)ّطَقاً اس ؽیؾٚ ؽیز ٗ پغتإل  -9

تؾنیٌ ىزٗٙ ٛای حْایت اس ّادرآ ؽیزدٙ را پی ىیزی ْٕایٖذ ٗ اطالػاتی در ّ٘رد ىزٗٙ   -10

 .  ٛای حاّی ٗ ّزامش ّؾاٗرٙ ؽیزدٛی در اختیار ٗاٍذیٔ قزار دٖٛذ



 اقذام چْارم

تْاط پ٘عت تا پ٘عت ّادر ٗ ٕ٘ساد تالفاصَٚ     "•

پظ اس سایْآ ٗ ؽزٗع تغذیٚ تا ؽیز ّادر در        

اس حغاعیت  ٗیضٙ ای تزای       "عاػت اًٗ تٍ٘ذ 

حفظ تقا ٗ عالّت ؽیزخ٘ار ٗ ّ٘فقیت          

  .ؽیزدٛی تزخ٘ردار اعت

 



*

ؽزٗع تغذیٚ تا ؽیز ّادر در عاػت اًٗ تٍ٘ذ، اٍٗیٔ ٗ حیاتی تزیٔ ىاُ تزای ماٛؼ ّزه ٗ  

 .  ّیز ؽیزخ٘ارآ ٗ م٘دمآ اعت

در % 98حذٗد )ّیَی٘ٓ ّزه در ّاٙ اًٗ  4ّیَی٘ٓ تٍ٘ذ ٕ٘ساد در عاً       تقزیثاً 136

 (.  مؾ٘رٛای مْتز ت٘عؼٚ یافتٚ ٗ یا فقیز ّتٍ٘ذ ؽذٙ إذ



. ّیَی٘ٓ ٕ٘ساد حفظ ّی ؽ٘د 4ّیَی٘ٓ ا س  1جآ   

 هطالعِ سال 2007 

اىز تْاُ ّادرآ در عاػت اًٗ تٍ٘ذ، تغذیٚ تا ؽیز ّادر 
ّاٙ اس ؽیز  6را ؽزٗع مزدٙ ٗ ؽیزخ٘ارؽآ را ّٖحصزاً تا 

 .خ٘د تغذیٚ ْٕایٖذ



ٕ٘سادإی مٚ تغذیٚ تا ؽیز ّادر را طی عاػت اًٗ تٍ٘ذ ؽزٗع ّی مٖٖذ، : تحقیق در ّٖطقٚ رٗعتایی غٖا

 .احتْاً تقایؾآ در دٗرٙ ٕ٘سادی تیؾتز اس ٕ٘سادإی اعت مٚ ؽیز ّادر را تٚ ّ٘قغ ؽزٗع ْٕی مٖٖذ

ٕغثت تٚ ٕ٘سادإی مٚ  ّزىؾآّی مٖٖذ احتْاً عاػت اًٗ تٍ٘ذ ؽزٗع  24تغذیٚ تا ؽیز ّادر را پظ اس ٕ٘سادإی مٚ 

 .اعتتزاتز تیؾتز  2/5ؽیز ّادر را در عاػت اًٗ ؽزٗع ْٕ٘دٙ إذ 

تغذیٚ ؽذٙ إذ، ٕغثت تٚ جش ؽیز ّادر در ّاٙ اًٗ مٚ تا غذاٛای مْنی ٗ یا ؽیزی تٚ احتْاً ّزه ٕ٘سادإی 

 .اعتتزاتز تیؾتز  4تا ؽیز ّادر تغذیٚ ّی ؽٕ٘ذ  ّٖحصزاًؽیزخ٘ارإی مٚ 

 



ؽزٗع تغذیٚ إحصاری 

تا ؽیز ّادر اس رٗس اًٗ 

 تٍ٘ذ

 

%  16پیؼ ىیزی اس 

 ّزه ٕ٘سادآ 

 

ؽزٗع تغذیٚ إحصاری 

تا ؽیز ّادر اس عاػت 

 اًٗ تٍ٘ذ
 

%  22پیؼ ىیزی اس 
 ّزه ٕ٘سادآ 



تْاط پ٘عت تا پ٘عت ّادر ٗ ٕ٘ساد تالفاصَٚ تؼذ اس تٍ٘ذ ٗ ؽزٗع تغذیٚ تا ؽیز ّادر ىزچٚ ّزتثط  

 .  ٛغتٖذ، اّا ٛزمذاُ تٚ ط٘ر ّغتقٌ اس اْٛیت خاصی تزخ٘ردارٕذ

 .  حتی اىز ّادر قصذ ؽیزدٛی ٕذارد، ّادر ٗ ٕ٘ساد تایذ اس ایٔ تْاط اٍٗیٚ تٜزٙ ّٖذ ؽٕ٘ذ

ٗ ّطَ٘ب اعت مٚ تٚ ط٘ر ّذاُٗ ْٛزاٙ ِٛ تاؽٖذ ٗ ّادر ٗ ٕ٘ساد پظ اس تٍ٘ذ ٕثایذ اس ِٛ جذا ؽٕ٘ذ 

 (.ّيز تٚ دالیٌ پشؽنی غیزقاتٌ اجتٖاب)ٕ٘ساد ّجاس تاؽذ مٚ تٚ ّحط آّادىی، پغتآ ّادر را تيیزد 

 .ّی مٖذتزقزاری تْاط پ٘عتی ّادر ٗ ٕ٘ساد تٚ ؽزٗع ّ٘فق تغذیٚ إحصاری تا ؽیز ّادر مْل  



تا ّادر تٚ ّذت تْاط پ٘عتی تالفاصَٚ پظ اس تٍ٘ذ در ٕ٘ساد  38در ّطاٍؼٚ ای 

دقیقٚ قادر تٚ ّنیذٓ صحیح  49پظ اس % 24قزار ىزفتٖذ        عاػت  1 حذاقٌ

 .  پغتآ ت٘دٕذ

در ىزٗٙ دیيزی اس ٕ٘سادآ مٚ تْاط تا ّادر را تالفاصَٚ پظ اس تٍ٘ذ ؽزٗع مزدٕذ اّا 

تٚ ط٘ر  % 7تزىؾتٖذ    ،   دقیقٚ تؼذ ٕشد ّادر  20ٗ دقیقٚ جذا ؽذٕذ  20پظ اس 

 .  ّؤثز پغتآ ّادر را ّنیذٕذ

تْاط اٍٗیٚ ّادر ٗ ٕ٘ساد       افشایؼ ّیشآ تغذیٚ تا : ّتاإٓاٍیش ّطاٍؼات إجاُ ؽذٙ

 .ّاٛيی 2-3ؽیز ّادر در 

 

 



*

 .  اعتتغیار ّغذی تزای ٕ٘ساد ( مَغتزُٗ)آغ٘س 

 .ٕیاس ٕ٘ساد در ایٔ ٖٛياُ خیَی مِ اعت

، ٕ٘ساد را در تزاتز تغیاری اس  (اٍٗیٔ ٗامغٔ)تخؼ اعت عزؽار اس ػ٘اٌّ ایْٖی 

 . تیْاری ٛا حفاظت مزدٙ ٗ تٚ تٖظیِ عیغتِ ایْٖی مْل ّی مٖذ

اعت مٚ تٚ تناٌّ ٗ ػَْنزد ّؤثز رٗدٙ مْل مزدٙ ٗ ٗرٗد ٗی فامت٘رٛای رؽذ حا

 .ّینزٗارىإیغِ ٛا ٗ آٍزصٓ ٛا را تٚ تذٓ ٕ٘ساد ّؾنٌ ّی عاسد

 حفاظت اس چؾِ ٗ ماٛؼ ػفٕ٘ت           Aعزؽار اس ٗیتاّیٔ 

 تحزیل ػٌْ دفغ         پیؼ ىیزی اس سردی ٕ٘ساد

 

 



ٗ ّزه  ّفیذتز اعت چ٘ٓ احتْإً٘سادآ مِ ٗسٓ تزای 

ّیز آٓ ٛا تیؾتز اعت ٗ تٚ ٖٛياُ تٍ٘ذ تٚ حْایت 

 .تیؾتزی تزای خ٘ب ّنیذٓ ٕیاس دارٕذ

،  عشاریٔ تا تی حغی ّ٘ظؼیٗ یا سایْآ طثیؼی پظ اس 

 .  ْٕ٘دّی ت٘آ تالفاصَٚ تغذیٚ تا ؽیز ّادر را ؽزٗع اغَة 

، تغذیٚ تا ؽیز ّادر تی ٛ٘ؽی ػّْ٘یپظ اس عشاریٔ تا 

تٚ ّحط ٛ٘ؽیاری ّادر چٖذ عاػت اًٗ ّی ت٘إذ طی 

 .إجاُ ؽ٘د

 



*

* پظ اص (:4)دمبی یخچبل_3
عبػت 48جمغ آَسی تب   

* ػمل فشیض کشدن _4
مبي  3می تُاوذ تب (:20_)ؽیش  

.وگً داسی ؽُد  

* ؽیش مبدس ببیذ دس ظشفی دس _1
پُػ داس َ دس محلی خىک َ 

.مطمئه وگً داسی ؽُد  

ؽیش (: 25دمبی )دمبی اتبق2 
عبػت وگً  4تبصي حذاکثش تب 

.داسی َ مصشف  ؽُوذ  

ٌشگض وببیذ اص .رَة ؽُد( وً گشم)بب وگً داؽته دس صیشآ ة ؽیش :رَة کشدن ؽیش 
ببیغتی دس یخچبل وگً .َ ٌشگض وببیذ مجذد مىجمذ گشدد.مبکشََیُ اعتفبدي ؽُد

.عبػت مصشف َ یب دَس سیختً ؽُد 24داسی ؽُد َ دس مذت   



 ٌمزاي عشك است کً اس شیز گزفته تدریجی بٍتزیه رَش 

.اتفاق بیافتدچىدماي  َ در طیَ عاللً   

  شیزدٌییک َعدي وباید بیش اس رَس یکبار  2-3ٌز 

.شُدحذف   

 کىد َلی اگز مادر وباید شیزدادن را پیشىٍاد در ایه سمان 

.وباید اس اَ دریغ کىدکُدک تمایل بً شیزخُردن داشت   

 .باشدوباید در سمان بیماری َاستزس اس شیز گزفته   

 

 

 مىسىی






