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برای ھمھ نوزادان است و کھ شیر مادر بھترین غذا  مندیمباور )Women’s and Children’s Hospital( اطفالزنان و  شفاخانھما در 
 حمایت کنیم. شیوه شیردھیانتخاب در را  شما خواھیممی

 شیر خشک بھ نوزادشان سوال داشتھ باشند. تغذیھدر مورد  شاید بعضی اوقاتما می دانیم کھ مادران 
 

 چیست؟ تکمیلی غذای
 شیرخوار داده می شود، مانند آب، گلوکز یا شیر خشک. طفلبھ ھر مایعی غیر از شیر مادر گفتھ می شود کھ بھ  تکمیلیغذای 

 
 توصیھ می شود؟ طبی نیازموجودیت یک فقط در صورت  تکمیلی چرا غذای

 تولیدایجاد رمادر داده شود. این کار بھ بھ دنیا آمده اند در روزھای اول کھ عالیم درخواست غذا را نشان می دھند، شی سر وقتبسیار مھم است کھ بھ نوزادان سالم کھ 
 کمک می کند. تان شیر

 .شودشیر شما کم تولید منحصراً از شیر مادر تغذیھ نخواھد کرد و ممکن است میزان  تان طفلبھ نوزاد از شیر خشک استفاده شود،  مادر اگر بھ جای شیر •
سینھ ھای شما شیر بھ ھمان اندازه کند؛  استفادهبیشتر شیر مادر  طفل تان از بھ ھر اندازه کھتقاضا کار می کند.  -تغذیھ با شیر مادر بر اساس عرضھ  •

 بار در روز شیر بخورند. 12تا  8از نوزادان ممکن است  عضید. بنبیشتری تولید می کن
 .کمتر کنددر برابر عفونت ھا  طفل تان را محافظتو  تان تاثیر کرده طفل شکمبھ شیر خشک می تواند  •
ورم سینھ می گویند کھ می ت" یا engorgementممکن است حساس و دردناک شوند. بھ این حالت " تان، سینھ ھای اگر از شیر خود بھ نوزاد ندھید •

 *متر کندرا ک تانشیر تولید تواند 
 2.5خون پایین دارد، ھنگام تولد کم وزن است(کمتر از  شکرمیزان ، تغذیھ کند با شیر مادراست و نمی تواند  مریضآلود یا خیلی خواب نوزاد :شامل موارد زیر می شود طبینیازھای 

 د.ورزبھ سینھ گرفتن ندارد یا امتناع می تمایلیتوانید بدھید نیاز دارد یا ھفتھ)، بھ شیر بیشتری از آنچھ شما می 37از  زودتراست( از وقت تولد شده پیشکیلوگرم)، 
 امضا کنید. را شیردھی نوزاد دارید، از شما خواستھ می شود کھ یک رضایت نامھ ایجاد دوراناز شیر خشک، گلوکز یا آب در  کردن اگر تصمیم استفاده 

 
 وجود دارد؟ تکمیلیغذای تغذیھ از چھ انتخاب ھایی برای 

. روش خورانیدانگشت بھ نوزاد ب، قاشق یا پیالھ، توصیھ می کنیم آن را با عادت دادن نوزاد بھ شیر مادر از شیر خشک ھم استفاده کنید در وقتدارید اگر تصمیم 
 چونآگاھانھ بگیرید.  یک تصمیم تا بتوانید صحبت کنندگزینھ ھا با شما در مورد باید  تان / مشاور شیردھی قابلھ. طفل تان استبھ شما و وضعیت وابستھ  شده انتخاب
 کنند. خودداریشیرمادر گرفتن از  شاید، یا دشوار می شودسینھ برایشان  درست، مکیدن بوتلاز نوزادان پس از خوردن شیر با  بعضی

 
 ایآسترال دولت یصح و یطب یقاتیتحق یمل یشورا منابع:        

workers 2012-health-information-guidelines-feeding-Infant        
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https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/infant-feeding-guidelines-information-health-workers#block-views-block-file-attachments-content-block-1
https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/common-concerns%E2%80%93mum/engorgement

