پێدانی خۆراک بە مندااڵنی ساوا
تەغزیە بە شیری دایک  -باشترین دەستپێک لە ژیاندا

هەست بە ئاسایش و سەالمەتی و بوونی ئەم توانایە کە هەر کات هەستی بە برسیەتی کرد شیر بخوات لە پێداویستی خێرای منداڵی
ساوا دێتە ئەژمار .بۆ شیرپێدان منداڵی ساوا لە باوەشدا نزیک بە خۆتان بگرە و وەاڵمی پێداویستییەکانی بدەوە کە یارمەتی دەدات
بە پەیوەندییەکانی مێشکی .زۆربەی ئەم گەشەکردنە لە دوو ساڵی یەکەمدا ڕوو دەدات .هەستیاری دایک و باوک ئەم توانایە بۆ
منداڵی ساوا دەڕەخسێنیت کە توانا شاراوەکانی خۆی پەروەدە بکات ،بتوانێت پەیوەندییەکی باش بەدی بێنێت و بەباشی پەیوەندی
بکات و ئەمانە دەبێتە هۆی ئەمە کە باشترین دەسپێکی لە ژیانیدا هەبێت.
ئامۆژگاری سەالمەتی و ستریل کردن(پاکژکردن)
 لە پەیوەندی لەگەڵ تەغزیەی منداڵ بە شیری دایک یان شیری وشکدا ڕێنماییەکانی تایبەت بە پاک و خاوێنی و
پاکژی(ستریل کردن) یەکسانن.
 هەموو ئەو کەلوپەلەی کە بۆ شیرپێدانی منداڵە ساواکەت بە بوتڵ بەکاری دێنی دەبێ بە سابوون و ئاوی گەرم
بشۆردرێت ،ئاوی پێداکرێت و پاکژ بکرێن .دەبێ بەردەوام تاکوو تەمەنی شەش مانگی کەلوپەلی تەغزیەی منداڵە
ساواکەت پاکژ(ستریل) بکەیت.
 ئەگەری هەوکردن (وەک سکچون و ڕشانەوە) زۆر دەگمەنە بەاڵم ڕوودانیان لەوانەیە زۆر جیددی و مەترسیدار بێت.
ئامادەکردنی بۆتلێک شیر








بە پەڕۆیەکی خاوێن ڕووی کارەکە بسڕەوە کە دەتهەوێت بەکاری بێنیت.
دەستت بە ئاو و سابوون بشۆرە.
ڕێنماییەکانی سەر قوتوو یان پاکەتەکە بخوێنەوە بۆ ئەوەی بزانیت کە چەندە ئاو و پاودەری شیر پێویستە.
هەمیشە کەترییەکە بە ئاوی نوێی بەلووعە پڕ بکەرەوە .ئاوی کانزایی ناو بوتڵی یان ئاوێک کە بەشێوەی دەستکرد
پااڵوتراوە بەکار مەهێنە.
کەتریەکە بکوڵێنە و لێیگەڕێ بە ماوەی  03خولەک و نە زیاتر فێنک بێتەوە .ئەمە زۆر گرنگە کە ئاوەکە هەروا گەرم
بێت ،ئەگینا لەوانەیە بەکتریاکانی ناو پاودەری شیر لەناو نەچن .بەردەوام ئاگادار بە ،چونکە ئاو لە پلەی گەرمای
 70°Cهێشتا ئەوەندە گەرمە کە ببێتە هۆی داپلۆخان.
بەردەوام پشکنینی پلەی گەرمای شیرەکە بکە بەر لە شیرپێدانی منداڵی ساواەکەت.

ڕێنماییەکانی سەردانکەرانی تەندروستی
لەبیرت بێت کە شیری دایک هەموو پێداویستییەکانی منداڵە ساواکە بۆ نزیکەی شەش مانگ دێنیتە دی .شیری دایک هەروەها
ئەگەری سیندرۆمی مردنی لەناکاوی منداڵی ساوا ( )SIDSکەم دەکاتەوە .تاکوو تەمەنی یەک سااڵن نابێ شیری مانگا بدەیت بە
منداڵەکەت ،ئەگەر چی بەکارهێنانی شیری مانگا لە دانەوێڵەی نانی بەیانی لە شەش مانگییەوە شیاوە.

چۆنیەتی زانینی ئەوەیکە منداڵە ساواکەت شیری زیادە دەخوات:
 تەڕ و قورسبوونی دایبی – نزیک بە شەش جار لە  42کاتژمێردا
 دایبى پیس ،دوو بۆ سێ پیسایى نەرمی ڕۆژانە هەتا چوار بۆ شەش هەفتە ،پاشان دوو بۆ سێ لە هەفتەیەكدا.
 لە ماوە و پاش هەر جار شیرپێدانەکە منداڵی ساوا قایل و ئارامە.
 لە ماوەی شیر پێدانەکە ،دەتوانی دەنگی قووتدانەکە ببیسیت.
 زیادبوونی کێش -لەالیەن سەردانکەری تەندروستی تۆوە پشکنین دەکرێت.
.1
هەموو جەستەی منداڵەکەت لەگەڵ ئاستی لووتی نزیک بکەوە لە گۆی مەمکت بۆئەوەی بەمجۆرە یارمەتی بدەیت بە دروستی بە
سنگەوە بنووسێن.
.2
ڕێگە بدە سەری منداڵەکەت تۆزێک بەرەو دواوە بچێت بەشێوەیەک کە لێوی سەرووی بتوانێت لە گۆی مەمکت بخشێت .ئەمە
یارمەتی منداڵەکە دەدات تا دەمی بەتەواوی بکاتەوە.
.3
کاتێک کە دەمی منداڵە ساواکەت بەتەواوی کراوە ،چەناگەی دەتوانێت یەکەم بگاتە سنگت ،بە سەری چەماوە ،بەشێوەیەک کە
لێوی خوارەوەی دەتوانێت پەیوەندی بکات لەگەڵ سنگ  4بۆ  0سانتی مەتر خوارەوەی گۆی مەمک.
.4
بە توندوتۆڵی لەگەڵ چەناگەی پەیوەندی دەکات و لووتی کە ڕێگەی هەوای کراوەیە ،دەمی بەتەواوی کراوەتەوە و لە بەراورد
لەگەڵ لێوی خوارووی لە لێوی سەرووی منداڵەکەدا پێستی تاریکتری زۆرتر دەبینرێت .ڕوومەتی منداڵەکەت لە کاتێکدا کە شیر
دەخوات خڕوپڕ دێتە بەرچاو.

باروودۆخی جەستەیی جیاوازی زۆر بۆ تەغزیەی منداڵ بە شیری دایک هەیە لە ڕێگەی سنگەوە .تەنیا دەبی پشکنینی ئەمانەی
خوارەوە بکەیت:
 ئاخۆ سەر و جەستەی منداڵە ساواکەت لە یەک هێڵی ڕاست دایە؟
ئەگەر وا نییە ،ئەگەری ئەمە هەیە کە منداڵە ساواکەت نەتوانیت بە ئاسانی شیرەکە قووت بدات.
 ئاخۆ منداڵە ساواکەت لە خۆت نزیک کردۆتەوە؟
مل ،شان و کەمەری بگرە .ئەو دەبێ بتوانێت بە ئاسانی سەری بۆ دواوە خوار بکاتەوە.
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