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 دیدار  ابتیو د د یشما که باردار هست یبرا  مار یب برای اطالعات
 

 یمادر در دوران باردار  ی  ش  کیتحر 
  ی  با ش هیکنند. تغذ  کی تحر   یباردار  0 + 36مادر را از هفته   ی  شود که ش  یم هیتوص ابتیتمام زنان باردار مبتال به د  به

  مثبت   ی  تأث ن، یگز یجا ی  با ش  سهیمادر( در مقا ی  ش  ی   کودک دارد. آغوز )اول  یمادر و هم برا یهم برا  مادر اثرات مثبت  
ی های موجود در و  مت  یا ستمی بر س را در مادر و   2نوع  ابتیمادر خطر ابتال به د ی  با ش هی روده کودک دارد. تغذ باکی 

 دهد.  را در کودک کاهش یم  1نوع  ابتیکودک و خطر ابتال به د
 

  زایشگاهبه  د، یآن را منجمد کن د یتوان  آمد، یم ونی  مادر آغوز ب ی  ش ک یاست. اگر هنگام تحر  د یبا آغوز مف شی  دادن
 . د یخشک از آن استفاده کن  ی  ش یو به جا د یبی  
 
ساعت اول   48تا   12  یبرا ل یتکم هیو تغذ دیهی  دارد، ش ی   متفورم ا یو/  ی   به درمان با انسول  از یکه ن  د یدار  ابتید اگر 

  میتحت درمان با رژ  یباردار   ابتی. اگر د ابد ی  یم شیخطر کاهش قند خون در نوزاد افزا  را یشود ز  یم هیپس از تولد توص
 داشته باشد.  تکمیل  هیبه تغذ  از یممکن است کودک ن گایه   ا است، ام معموال کاف   دیهی  ش د،یدار  ی  غذا

 

 گونه عمل کنید   نیا 
 دیی. دستان خود را با آب و صابون بشو 1
  نهی از قفسه س نهی قفسه س یرو  تواند به آرامش شما کمک کند. به آرایم یم د،یماساژ ده خود را به آرایم یها نهی . س2

به بزن پستانبه سمت نوک   . د ی ض 
  نهی " را به سمت قفسه سC" هی  . دستگد ی" شکل دهCمانند " هاله پستان، وی  ی  انگشتان را درست در خارج از لبه ب. 3

. انگشتان خود را در  د یاور ی به سمت جلو ب پستانو آنها را به سمت نوک  د یسپس انگشتان را به هم فشار ده د،یبرگردان
 . د ینگاه کن ر یز  یوندهایاز پ ک ی د، به یکن  کیرا تحر  نهی تا کل س د یحرکت ده هاله پستاناطراف 

 . فشار دادن برای تحریک پستان نباید دردآور باشد   د،ینباش خشن. 4
 . برای گرفی   شی  تحریک کنید را   پستان هریک از دو  قهیدق 10تا  6 و هربار  بار در روز  دو . 5
 

ان تولید شی  شما در آینده  ی نیماین کار درباره تولید شی  یا می    گوید. تحریک شی  مادر همیشه مفید است. چی  
 
 

 آغوز  از  یو نگهدار  استفاده
 شود.  یم  یرسنگ( که منجمد شده است جمع آور  ا یبا درب )مثال فنجان دارو  ی   ظرف تم کیآغوز در  •
 جمع آوری آغوز را به روی آن بنویسید  خی    و تار  شناسای   شمارهزده و  برچسب به روی ظرف   •
 . د ی بردار  د یظرف جد کی  د یده یم ی  هر بار که ش •
یخ خشک مایع با بسته های  یخدان  کیآغوز منجمد را در  د،یفرا رس  زایشگاهزمان رفی   به   وقت   •

kylklampar شود.  یساعت در آنجا نگهدار  24تا به مدت  د یقرار ده 
 . د یکه آغوز همراه خود دار   د ی به ماما اطالع ده مانیهنگام زا •
س یدر زمان انتظار برا •  کرد.   یبخش نگهدار  یتوان در کجا که آغوز را یم  د یتولد نوزاد، بیر
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 آغوز  با   هیتغذ 
  نانیبخوابد. اطم مادر شود که نوزاد در دو ساعت اول پوست به پوست در کنار  یم  هیهنگام تولد نوزاد، توص •

 دارد.  تنفس آزاد که کودک راه   د یحاصل کن
به او قبل از تغذیه و   د ی پستان را بجو  ،دیهی  تا قبل از هر ش  د یدو ساعت به کودک اجازه ده نیدر طول ا •

 د. یده ی  شمکمل از پستان 
 . د یکن  هیو در درجه دوم آغوز ذوب شده تغذاز پستان در درجه اول با آغوز تازه  •
 دهند.  فنجان دارو به کودک یم   ا ی ی خور یآغوز را با قاشق چا •

 
 
 

 مادر  ی  ش کیدر مورد تحر  شی  ی ب اطالعات
 

 ● https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-
flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/  

 ● Babybaby.se http://www.babybaby.se/2018/03/handmjolka-ramjolk / 
 ● https://www.laleche.org.uk/antenatal-expression-of-colostrum/ 

 
 
 

 اگر پرسشی دارید 
مرکز ویژه مراقبت های بارداری   ا ی   Barnmorskemottagningen  ی  ماما کلینیکخود در   یماما با 

Specialistmödravården  د یی  استکهلم تماس بگ بهداری در منطقه 
 
 
 

 2022در منطقه استکهلم، اوت    Amningsvårdkedjan نارس  

1177.se
https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och- 

flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/

Babybaby.se
http://www.babybaby.se/2018/03/handmjolka-ramjolk/

La Leche League (UK)
www.laleche.org.uk/antenatal-expression-of-colostrum/
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