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)ظرف ًين ساعت اٍل( ّوراُ با تواس پَستي، تاثير  وًساد

هثبت بر پيًَد عاطفي هادر ٍ ًَزاد در رٍزّاي اٍل تَلد 

 دارد.

كِ پس از تَلد در تواس پَستي  اويشیزخًار گزيٍ -8

از در هقايسِ با  ًَزاداًي كِ جدا  با هادر قرار هي گيرًد،

اضطزاب ي بٌابرايي  ًگْداري هي شًَد كوتر است. هادر

 .مصزف اوزصی ویش ماَش مي يابذ

بٍ محض ًَزادي كِ در تواس ًسديك با هادر است،  -9

وشان دادن ػالئم آمادگي )مثل حزمات دَان ي 

اها ًبايد  پغتان را بمنذ.مي تًاوذ سبان ي منیذن ( 

شيرخَار  بر رفتار بعدي كرد زيرا  بِ شيرخَردىهجبَراٍ را 

 اثر سَء دارد. ، در گرفتي پستاى ٍ شيرخَردى 

اٍليي كسي است كِ كَدک را  با تَجِ بِ ايٌکِ هادر  -01

رٍدُ شيرخَار  درهادرطبيعي  يباكتريْا در كٌار خَد دارد، 

تًلیذ مًاد ايمىي ٍايي تجوع باعث تجوع پيدا هي كٌد 

بذن وًساد شذٌ ي ايرا در بزابز رشذ بامتزيُا سا در 

 ..ٍ. .ي ػًامل بیماريشای ريدٌ محافظت مي مىذ

 

 

 

 

 

 پًعتي تماط بزقزاری بزای مادر تشًيق

 مٍ اعت اَمیت حائش بغیار وظز ايه اس

.دَذ ماَش را آساری مًدك خطز  

 

 

 

 

 

 مادر گزامي:

در صًرت داشته َزگًوٍ مشنل در رابطٍ با 

مزمش خذمات جامغ وشدينتزيه شیزدَي بٍ 

مزمش خذمات جامغ عالمت  -عالمت شُزی 

پايگاٌ عالمت يا خاوٍ بُذاشت مىطقٍ  -ريعتايي

) مزمش خذمات  مشايرشیزدَي پششليا  خًد ي

مزاجؼٍ  ("اريمیٍ" جامغ عالمت شُیذ وینخًاٌ

در  43302223440 هفييا با شمارٌ تل. فزمائیذ

 تماط حاصل ومايیذ . شُزعتان اريمیٍ 

مزمش با  ویش درعايز شُزعتاوُای  اعتان

ي پاعخ  ومًدٌتماط حاصل شُزعتان بُذاشت 

 يافت ومائیذ.عًاالت خًد را تلفىي در

 

 داًشگاُ علَم پسشکي ٍخدهات بْداشتي درهاًي آذربايجاى غربي

 مؼايوت بُذاشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادران باردارييضٌ   

 تُیٍ ي تىظیم:

، خاوًادٌ ي مذارطگزيٌ عالمت جمؼیت  

 

 

 

تغذیه انحصاری با شیزمادر اس روس  چنانچه

درصد مزگ 61اول تىلد شزوع شىد اس 

نىسادان و اگز تغذیه انحصاری با شیزمادر 

شزوع شىد اس  تولد اول ساعتدر 

درصد مزگ در آنها پیشگیزی می شىد.22  

 بزقزاری تماط پًعت با پًعت مادر ي وًساد

در عاػت ايل تًلذ شزيع تغذيٍ با شیزمادر  
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