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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

کمک ریشیدتولیشتازه به افزاهاييو سبزیوهتازه، مصرف مهايیوهمصرف آبمیشپستان مادر توسط نوزاد و خوردن مایعات زیاد و افزایدنمک-
.کندیمیاديز
هنگام شیر دادن نوزاد را بغل کرده، سر او را باالتر نگه دارید، توجه کنید که سینه شما روي بینی نوزاد را نپوشاند.-
بار در طول بیست و چهار ساعت باشد. 12تا8دفعات تغذیه از پستان بایستی بر مبناي خواست نوزاد و حدود -
نوع ینخورند و ایمادر میراز شیرغیرياست که شیاز کودکانبیشترآندفعاتوترشلکنندیمیهمادر تغذیرکه از شیخوارانیرشمدفوع-

با اسهال اشتباه کرد.یددفع مدفوع را نبا
کودك، قولنج و ...باشد.یماريبیط،گرم بودن محیابودن کهنه، سرد یسبعلت ختواندیخوار میرشیادزگریه-
ياز دهان نوازد، روینهخوردن را رها کند. گرفتن سیربه نوزاد فرصت دهد تا خودش شیدبلکه بایرد،را از دهان نوزاد بگینهخودش سیدنبامادر-

. گذاردیمیمنفیرتاثیرشیدتولیعیطبهاي¬محرك
مقداریردهی،هر مرحله شیانکه در پايطورشود،¬یمآن افزده یبه مقدار چربیجاست و به تدرتریمادر آبکیرشیردهی،هر بار شيابتدادر-

.شودیمیشتراست، بيرشد نوزاد ضروريکه برایچرب
است.یدمفیرشیدندوشيآب گرم برایسهدر پستان ) استفاده از کیررفع احتقان پستان (جمع شدن شبراي-
از زخم نوك پستان یشگیريپيکننده برایکتحرهايکرمیاوهااستفاده از محلولیامکرر پستان با آب و صابون و ياز شستشوخودداري-

است .يضرور
.هاستصبحزمانبهترینمعموالَاست،شیرازپرها¬بهتر است دوشیدن شیر زمانی صورت گیرد که پستان-
کمکتوانددقیقه قبل از دوشیدن شیر، خوردن مایعات نظیر یک لیوان شیر، آب میوه، چاي کمرنگ و... می20تا10استراحت مادر به مدت -

.کنند¬عات سرد به تولد شیر کمک میمایازبیشترگرممایعاتالبتهباشد،موثري
.   کندنوك آن و یا حمام کردن یا ماساژ دادن به جاري شدن شیر کمک میدقیقه روي پستان و15ا ت10استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت -

ه موارد زیر به پزشک مراجعه کنیددر صورت مشاهد
است. حالیو بکندیخوردن امتناع میربه مدت چند ساعت از شیردهیمادر در شیکه نوزاد با وجود سعیزمان-
و تب باشد.یکه زخم نوك پستان مادر دردناك و همراه با خروج ترشحات چرکزمانی-
برخوردار نباشد.یکافیراز شیرَ،شیشاقدامات جهت افزایهکه مادر با وجود کلزمانی-

شیر مادر


