
 

طفل با شیر مادرتغذیھ مناسب   

.وھدف من این است کھ طفل ام راتنھا شیر مادر بدھم____________ اسم من   
ستام مھم اطفل و ي من اید تغذیھ با شیر مادر برافو   

.ز نگاه طبي بي ضرر باشدام اطفل و ي من العمل ھاي من رعایت گردد تا وقتي كھ براین دستور اھم كھ امن میخو.   
-----كترم ایا دو  --------------------م ابا شریك زندگي   جواب بدھمالت شما در باره تغذیھ طفل انم بھ سواگر من نتوا

 .در قسمت تغذیھ طفل با شیر مادر حمایت میكننا نھا مراصحبت كنید  --------

:بزنید عالمت میكند صدق شما بھ كھ ھاي چیز    
   □  تنھا شیر مادر

 چیزي وا بھ" لطفا. ستا مادر شیر با طفل تغذیھ نتھا من ھدف
 من. ندھید من زندگي شریك و من جازها بدون دیگري

۔.گردد زیاد شیرم تا كند تغذیھ شیرم زا تنھا كھ ھمامیخو  

ندھید چوشك یا و چوشك شیر       □   

. ندھید چوشك شیر با قند آب یا و بآ, شیر ما طفل يابر" لطفا
 با باید ولا من بدھید چیزي باید طبي مسایل خاطر بھ گرا

۔.كنم صحبت ما طفل كتراد یا و شیردھي مشاور  

   □ جلد بھ جلد تماس 

 سي قلاحد ار ما طفل كھ ھمامیخو آمد دنیا بھ ما طفل وقتي
 معاینات باشد شتھاد مكانا گرا. ریدابگز ما سینھ روي دقیقھ
 شفاخانھ در كھ مدت در. دھید نجاما ما سینھ روي ار الزم

 درآغوش ار ما طفل رداد مكانا قدر ھر ھمامیخو ستما
 گرم باید گرا زیدابیند ما بین در نھ ما باالي ار كمپل یك.بگیرم

۔باشیم تر  

   □  ولا ساعت

 شیر ار وا تا كنید كمك طفل تولد زابعد ساعت یك یا نیم امر
 و ریدابگذ ما سینھ سر روي زودتر چھ ھر ما طفل یعني. بدھم
 ار وا" لطفا. شد مادها ما طفل وقتي بدھم شیر ار وا كنید كمك

 ما سینھ روي ار وا عوض بھ. نیست آماده گرا نكنید مجبور
.شود مكیدن آماده خودش تا ریدابگز جلد در جلد  

   □  معاینات

م در موجودیت خودم معاینھ كني اطاق ادر ا م راطفل " لطفا
نمیشود ده انجام دام اطاق است كھ در اگر معاینھ خاص الزم ا

  .ببریدا و رانید امیتو

عاجل عملیات   □   

 ما طفل فرصت زودترین بھ ھمامیخو كردید عملیات امر گرا
 او بگیرم آغوش در ار وا نمانتو من گرا. بگیرم آغوش در ار
  لدج در  لدج آغوش در كھ بدھید ما زندگي شریك بھ ار

۔بگیرد   

شدن طاقيا ھم  □   

 وقت تا باشم طاقا ھم ساعت 24 ما طفل با كھ ھمامیخو من
 ھاي عالمت و باشم شتھاد جلد بھ جلد تماس يابر زیادتر

 تغذیھ اش گرسنگي ولا در ار وا تا بفھمم ار ما طفل گرسنگي
 بریم ار وا باشد ندانمیتو طاقا یك در من با ما طفل گرا. كنم

 مكیدن مثل يگرسنگ ھاي عالمت ولینا كھ وقتي بیاورید
۔سرعت با چشم حركت, كشیدن ار مكیدن ياصد, دست  

   □ پستان طریق زا طفل ناداد شیر با كمك 

 طفل موقیعت و پستان زا طفل تغذیھ درست طریق امر" لطفا
 بیاموزیدكھ من بھ" لطفا. دھید آموزش ار دناشیرد ھنگام

 چطوري و بفھمم ار طفل گرسنگي ھاي عالمت چطوري
۔ستا خورده شیر كافي ارمقد بھ كھ بفھمم  

شیركش ھاي پمپ   □   

یا باید و ز طریق پستان شیر بخورد اند كھ اگر طفل من نمیتوا
ز اھم كھ اباشد من میخوا ز من جدابخاطر دلیل ھاي طبي 

.کنمستفاده ا  ز والدتاساعت بعد 6شیركشي پمپ ھا  

ن كھ در شفاخانھ ھستم بھ پمپ نیاز از دوراگر من زیادتر ا
زید تا با دفتر ابیادم بیندیا پمپ برقي در دسترس نبود و شتم اد

۔ویك در تماس شوم  

   □   شیر  ھاي كیف

 و دانوز يابر مصنوي شیر كھ ھاي كیف زا یمابر" لطفا
۔ ندھید رداد مصنوي شیر تبلیغات  

 شفاخانھ زا شدن جاخرا زابعد شیردھي كمك □

 یمابر ار شیردھي مشاور و كمك تماس نمبر ھمامیخو من
 كمك بھ گرا بگیرم تماس نمابتو شدن مرخس زابعد تا بدھید

۔شتماد حتیاجا  
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