
 ارزش شیر مادر 

ام ترکیبات الزم برای تقویت برای یک نوزاد هیچ غذای سالم تر از شیر مادر نیست. شیر مادر شامل تم

)انتی بادی  طبیعی ودارای چندین نوع از عوامل محافظت کننده است شامل انتی دفاعی

درشیرمادرموادمحافظت کننده موجوداست که طفل رادربرابرامرض وعوامل مرض گوناگون محافظت 

 یباشد در چند ماه اول سیستم دفاعیبادی ها وترکیبی از پروتین ها وضد باکتریا یی م میکروب میکند(

تولید کند. نوزاد کامال به  نیاز راماه انتی بادی های مورد  6نوزاد شما کامال نا بالغ است ونمیتواند تا بدن 

حاصل از شیر مادر متکی است تا بتواند در مقابل بیماری ها عفونت ها مقاومت کند.اولین شیر که  دفاعی

قادیر فراوانی پروتین است که نوزاد را در برابر بعد از والدت ترشح می شود. فله میگو یند که شامل م

معمولی مادر دارای چربی کمتر پروتین بیشتر میبا شد. بیماری ها حفاظت میکند ونسبت به شیر  

در طول چند هفته اول بعد از تولد ممکن است مجبور باشد تعداد دفعات بیشتری به نوزاد شیر دهید 

(بار این دلیل است که اندازه معده نوزاد کوچک است مقدار کمی میتواند بخورد به تدریج که 12الی8)

بار کاهش میکند هر چه تعداد دفعات  7دفعات شیردهی تا یکی دو ماهگی به  تعدادمعده نوزاد رشد میکند

ماهگی باید طفل با غذا تغذیه شود مثل  6شیر دهی بیشتر باشد.به تولید شید کمک بیشتر میشود بعد از 

وبرنجشوربا  

 مدت وزمان شیردهی

 رادارامیباشد.   ،کلسیم،شحم،وویتامینپروتین ،ی میباشد شیرمادردارای ویتامین دونیم سالگ ازنوتولدالی

B12 ویتامینK نیازداردتاازلخطه شدندخون جلوگیری میکند.ویتامینDان هاودندان های قوی برای استخو

 کمک میکند.

 طریقه درست شیردادن 

اوالتمام سدیه شسته شودوبایک پارچه پاک خشک شود بعدامادرخودرابلندگرفته ودرزانوخودبالشت طفل 

یانوک تاسیاهی سدیه به دهن Nepalراقرارداده باطفل چشم به چشم شود وسرطفل کمی بلندگرفته شود 

 طفل قرارگیرد به دوشکل صورت میگیرد 
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