
بديل ت است. شكم طفل.  كرده  ه  تغذي كايف  ر  مقدا ه  ب ا طفل  ي  ا
ر پ ي ا د ر  مقدا ر,  پ ي دا كردن 

 مقدار دايپر
 شام ميتوانيد با شامرش كردن تهداد دايپر ها بفهميد كه  آيا طفل
 شام به مقدار كايف شري تغذيه كرده يا نه. طفل شام بايد به مقدار

زير دايپر تر و كثيف كند

 سن طفل                   دايپر تر                    دايپر  كثيف

 يك روزه

 دو روزه

سه روزه

 چهار روزه

 پنج روزه

 شش و يا زيادتر روزه

W W W . H E A L T H . M O . G O V

  چطوري بفهميد كه طفل
 شام به قدر كايف شري تغذيه

كرده است

از داكرت و يا مشاور شريدهي خود كمك بخواهيد اگر طفل شام

•  دهنش خشك است

•   ادرار رسخ رنگ دارد

•  )جلدش ذرد رنگ است )زردي

•   مواد فافله اش به رنگ زرد تبديل نشد تا روز پنجم

•  اگر دايپر تر و يا كثيف به مقدار ذكر شده در جدول پشت رس

اين ورق ندارد

•  اگر حداقل 8 بار براي تغذيه در 24 ساعت بيدار منيشود

•   اگر وزن ميبازد بعداز روز پنجم و يا وزن اش كمرت از وزن

اول اش است بعداز دو هفته. و يا

•   در نوك پستان تان درد داريد

 وقتي از پمپ هاي شريكش استفاده
كه شام مقدار كايف شري نداريد اين معمويل است و به اين معنا نيست در اوايل شايد زياد شري كشيده نتوانيد كرديد

ا طفل به مقدار كايف تغذيه كرده است؟ اي
•  بزاريد طفل شام هر قدر خودش خواست تغذيه كند. وقتي

 طفل شام از يك پستان به مقدار كايف شري نوشيد . طفل را بلند كنيد تا اروغ بزند و پستان ديگر را
بدهيد  ببينيد كه آيا هنوز هم گرسنه است

•  شام وقتي طفل تان شري مينوشد به قرت دادنش نگاه و گوش بدهيد

•   طفل شام بايد 12-8 مرتبه در 24 ساعت تغذيه كند

 شكم طفل شام بسيار كوچك است و منيتواند به مقدار

زياد  شري بنوشد

در هر تغذيه. در طرف چپ اندازه 

شكم طفل شام است 

 شكم طفل

 بعداز 6-4 هفته شايد
 مواد فاضله طفل شام

 كمرت گردد. اين براي
 اطفال بزگرت از يك ماه
 كه از شري مادر تغذيه

 ميكنند بسيار معمويل
 است. اين اطفال هر 2-4
 روز رفع حاجت ميكنند

 تبديل دايپر كثيف
مواد فاضله طفل  تغري ميكند

•  روز 3-1 سياه رنگ, ضخيم
و چسبناك ميباشد اين به نام 

مكونيوم ياد ميشود  
•  روز 4-3 سبز زرد رنگ

 و كمرت ضخيم ميباشد
• تا روز پنجم به زرد

 رنگ و دانه دار تبديل ميشود 

تغذيه بسيار زياد
 اگر طفل شام هر ساعت تغذيه كرد اين به نام كولسرت فيدنگ ياد ميشود و كامال”

ا 5 ساعت پشت رسهم تغذيه ميكنند بعد 4-3 ساعت  نورمال ميباشد. اين اطفال 3 ت
خواب ميشوند
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 تغذيه طفل با شري



 هدايت: هر روز نزديكرتين ساعت كه شام طفل خود را شري ميدهيد حلقه كنيد.  دبلیو را حلقه كنيد وقتي طفل شام
 دايپر خود را تر كرد و را حلقه كنيد وقتي دايپر خود را كثيف كرد

ا نگراين داريد راجع به شريدادن به متاس شويد   اگر سوال و ي

ند اد داشت دايپر اطفال كه از شري مادر تغذيه ميكن ي
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