
ًَزاد بِ دادى ریش ٌّگام الزمی ّا ِیتَص  

 با را خَد ٍپستاى ذییبشَ را تاىیدستْا دادى ریش از قبل -1

.ذیکٌ سیتو ٍلرم اب  

.ذیًکٌ کیتحری عفًَ ضذ هَاد ای بَى صا از استفادُ با -2  

 ًگِ باالتر اٍرا سر کردُ بغل را ًَزاد دادى ریش ٌّگام -3

  .ذیدار

 تٌفس هاًع ٍ ًپَشاًذ را دًَزای ٌیب  ٌِیس ذیکٌ تَجِ

.ًگردد ًَزاد  

 ٌِیسی رٍ را شست اًگشت ٍ ٌِیس ریز را خَد اًگشت -4

.ذیدّ قرار  

 ارٍغ تا ذیدّ هاساز را ًَزاد پشت ًَزاد خَردى ریش از سپ

.بسًذ  

 خَردى از پس را اٍ ًَزاد گلَ در ریش ذىیپر ازی ریجلَگی برا

.ذیبخَاباً راست پْلَ بِ ریش  

.ًشَد اباًذُخَ شکنی رٍ بر  

 بِ گرید سیچ چیّ کٌذیه ِیتَص پسشک کِی قطرّا بجس

.ذیًذّ کَدک  

.ذیکٌی خَدار ذُیخَاب حالت در دادى ریش از  

 

  ذىیدٍش از قبل قِیدق 21 تا 11 بوذت هادر استراحت
ی چا َُیه اب ریش َاىیل کی ریًظ عاتیها خَرددى  ریش

 هَثرتر گرم عاتیها البتِ باشذی هی هَثر کوک  کورًگ
.است  

ی رٍ قِیدق 15 تا11 بوذت هرطَب ٍ گرم حَلِ از استفادُ
ی جار بِ دادى شهاسا ای کردى حوام ای ٍ اى ًَک ٍ پستاى
.کٌذیه کوک ریش شذى  

 کٌار در ًشستي ای ٍ اٍ بِ کردى ًگاُ،  ًَزاد بِ کردى فکر

.است هَثر ریش ترشح در کَدکی صذا ذىیشٌ ای ٍ اٍ  

یزدّیش دٍراى در هادراى ِیتغذ  

 

 ٌريس در ًانیل 3 چزب کم زیض اس استفاد 

 قزمش مزغ،گًضت تخم کعذدی،

 وعىا ، اسفىاج مثل سبش بزگ جاتیسبش مصزف ، 

 کزفس ،ی جعفز

 گزدي يی ىیسم بادام ،  بادام مغش 

 ريس طًل در ًٌیم مصزف  

 ٌساالد در ًنتیس ريغه اس استفا  

 6 ريس طًل در آب ًانیل 8 تا  

 ی غذا اس ي ضًد دادٌ کاَص ضکز ي قىذ مصزف

 ضًد دٌاستفا ومک کم ي چزب کم

 ي دار گاسی َا وًضابٍ يی چا ، قًٌُ مصزف اس 

 ي سیسًس َمچًن ٍیادي پزیی غذا مًاد

 ضًدی خًددار کالباس

 کٍ تزبچٍ ي مارچًبٍ ، اسیپ ي زیس مصزف اس 

ی خًددار ضًدی م زیض طعم در زییتغ باعث

 . ذییوما

 َز در تاسٌ ًٌیآبم ای زیض ای ًانیل کی ذنیوًض 

  .ضًدی م ٍیتًصی دَ زیض بار

 ي بذن تًان صیافشا باعث کٍ سبکی َا سشير 

  .ضًدی م ٍیتًص ضًدی م استزس کاَص

 بٍ ذیخًرض میمستق وًر معزض در گزفته قزار 

 ساعت در البتٍ) ريس در قٍیدق 02 حذاقل مذت

 (وباضذ ذیخًرض تابص ايج
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 فوايد شير دهي براي مادر
 

 
  

.شیزدُ پزیَدّای کوتزی خَاٌّذ داشتهادراى *  

  .شیزدّی شاًس حاهلگی ًا خَاستِ را کاّش هیذّذ*

کاّش سزطاى پستاى در هادر*  

کَدكتقَیت راتطِ عاطفی هادر ٍ *  

اسایش هادر راحتی ٍ ّشیٌِ کن ٍ*  

 هکیذى تاعث هیشَد رحن هادر سٍدتز تِ شکل ٍ اًذاسُ اٍل*

.تز گزدد  

.تعذ اس سایواى هیشَدتاعث کاّش خًَزیشی *  

شیز دادى ًیاس تِ اًسَلیي در هادراى دیاتتی را کا ّش *

.هیذّذ  

   .کاّش خًَزیشی تعذ اس سایواى هی شَد تاعثشیز دادى  *

    

              شیز دادى ًیاس تِ اًسَلیي در هادراى دیاتتی را*

 کا ّش هیذّذ

 شیز دادى خطز کاًسز تخوذاى ٍ رحن را در هادر کاّش*

.هیذّذ  

تزاٍردى ًیاسّای احساسی کَدك*  

 .ّویشِ در دستزس ٍ قاتل ّضن تز هیثا شذ*

.سیستن ایوٌی کَدك را افشایش هیذّذ*  

  تاعث کاّش حساسیت ٍالزسی ٍاسن در کَدك هی شَد*

 .تاعث کاّش عفًَت ٍاسْال  هیگزدد*

 .عزٍقی ٍ خًَی هیشَد، قلثی ، هاًع اس هشکالت تیٌایی *

.چار تیواری هیشًَذکَدکاى کوتز د*  

.تاعث خَاب تیشتز در کَدك هیشَد*  

سالگی  3گ ٍهیز در کَدکاى قثل اس  تاعث کاّش هز*  

.کاّش درد در ًَساد هیگزددٍ  

 

 

 داًشگاُ علَم پششکی تْزاى

 هزکش طثی کَدکاى

 قطة علوی اطفال کشَر

 

 

 

 

تَصیِ ّای هْن برای هادراى در 

دّیدٍراى شیر  
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