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فواید روغن ماهی در مقابله با افسردگی و سالمت
قلب

مهــر :انجمن قلب امریــکا توصیه
می کند که باید هفته ای دو بار ماهی
مصرف شــود چراکه مملو از پروتئین،
اسیدهای چرب اُمگا ۳و ویتامین هاست.
کارشناسان تغذیه مصرف زیاد ماهی
را توصیه می کنند ،اما نسبت به خواص
مکمــل های روغن ماهــی که حاوی
اسیدهای چرب اُمگا ۳هستند مطمئن
نیستند .در ادامه به برخی فواید روغن

ماهی اشاره می شود.
کمک به مبتالیان به بیماری آسم
تحقیق جدید دانشــگاه روچستر نشــان می دهد محصوالت حاوی اسید چرب اُمگا ۳موجب
کاهش تولید آنتی بادی های مســبب آســم و آلرژی در بدن می شوند .اگرچه در مبتالیان حاد
این بیماری ها که استروئیدهای خوراکی مصرف می کنند به دلیل وجود عنصر دارویی ،از بروز
فواید ممانعت می شود.
تقویت متابولیسم
محققان در ژاپن دریافته اند روغن ماهی موجب فعال ســازی گیرنده ها در دستگاه گوارش
موش ها می شــود در نتیجه سلول ها در سیستم عصبی برای متابولیزم چربی ذخیره می شوند.
دانشمندان به یک گروه از موش ها غذای چرب حاوی روغن ماهی دادند ،در حالی که به گروه
دیگر رژیم غذایی فاقد این مکمل داده شــد .آنها دریافتند موش های تغذیه شده با روغن ماهی
 ۵تا  ۱۰درصد وزن کمتری داشتند.
تقویت سیستم ایمنی
طبق یافته محققان در آزمایش ســال  ۲۰۱۳بــر روی مکمل ها ،روغن ماهی دارای خواص
تقویت کننده سیستم ایمنی است که می تواند برای افراد دارای نقص ایمنی مفید باشد .به گفته
محققان ،روغن ماهی موجب ترغیب فعالیت ســلول های ســفید خون در تقویت سیستم ایمنی
می شود.
مقابله با افسردگی
مشخص شده اســت که مکمل های روغن ماهی موجب تسکین عالئم افسردگی خفیف و
متوســط می شوند .همچنین افراد مبتال به افســردگی تک قطبی بعد از خوردن یک یا دو گرم
مکمل در روز با کاهش عالئم مواجه بودند.
حفاظت از قلب
امگا ۳-همواره با ســامت بهتر قلب مرتبط بوده است ،اگرچه مطالعات اخیر نشان می دهد
مصــرف حدود  ۳۰۰میلیگرم اُمگا ۳-از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها مفید اســت اما مصرف
بیش از این اندازه آن فایده ای ندارد.

سیگار کشیدن موجب تضعیف سیستم ایمنی
دندان ها می شود

مهر :طبق نتایج یک مطالعه جدید ،ســیگار عالوه بر افزایش ریســک سرطان ریه ،آمفیزم
(نوعی مشــکل ریوی) و بیماری قلبی ،موجب تضعیف سیســتم ایمنی تأثیرگذار بر ســامت
دندان های افراد سیگاری می شود .محققان دانشگاه کیس وسترن ریزرو اوهایو دریافتند سیگار
کشیدن موجب کاهش توانایی مغز درون دندان ها در مقابله با بیماری و امراض می شود.
«آنیتا امین شریعی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :این تأثیر سیگار می تواند
توضیح دهنده این مســئله باشد که چرا افراد سیگاری دارای سالمت ضعیف دندان و لثه و تأثیر
در بهبود مشکالت دهان هستند».
این مطالعه شامل  ۳۲فرد سیگاری و  ۳۷فرد غیرسیگاری مبتال به التهاب بافت دندانی بودند.
محققان دریافتند افراد ســیگاری با احتمال بیشتر ابتال به بیماری لثه و حدود دو برابر بیشتر نیاز
به درمان ریشه دارند.
امین شریعی در ادامه می افزاید« :به نظر ما دفاع طبیعی دندان ها در افراد سیگاری کاهش
می یابد».
با این حال محققان تأکید می کنند تأثیرات مضر ســیگار بر سیســتم ایمنی قابل بازگشــت
است .آنها اذعان داشتند با ترک سیگار ،سیستم ایمنی شرکت کنندگان مجدداً قوی می شود.

چگونه کودکمان را میوه خور کنیم؟

باشــگاه خبرنگاران :فرزانه محمدی متخصص تغذیه اظهار کرد :خوردن میوه از 6ماهگی به
کودکان توصیه میشــود و به دلیل فیبرهای خاصی که دارد برای رشد کودک الزم و ضروری
است؛ اگر کودکی دارید که میوه دوست ندارد ابتدا در قالب یک داستان و پند فواید میوه خوردن
را بــرای او یادآوری کنید ،چرا که کودکان معموال از داســتانها پندهای واقعی میگیرند و در
زندگی خویش به آن عمل میکنند.
این متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه ممکن اســت کودک به دلیل بیاشتهایی تمایلی به
خوردن میوه در یک زمان مشخص نداشته باشد ،گفت :اگر کودکی تمایل به مصرف میوه ندارد
این بیمیلی را به حساب وقتهایی که اشتهایش باز میشود بگذارید.
محمدی ادامه داد :برای اینکه اشتهای کودکتان کور نشود مواد شیرین از جمله ژله و شکالت
را دور از چشــم آنها نگه داری کنید و هنگامی که احســاس گرسنگی دارد در درجه اول میوه
و ســبزیجات را پیشنهاد دهید ،اگر فرزند شــما به خوردن آب میوه تمایل دارد موقع آب گرفتن
میوه مورد نظر مقداری آب هویج ،کرفس و انواع ســبزیجات هم به آبمیوه اضافه کنید ،طوری
که مزه اولیه خود را از دست ندهد.
وی افزود :کودکان به خوردن ســس خیلی عالقه دارند بنابراین دست به کار شوید با عصاره
میوهها سس بسازید؛ آنها از خوردن میوه همراه با سس هم لذت میبرند ،این روش تغذیهای را
برای او محدود نکنید برای اینکه کودکتان از خواص میوه بیشــتر بهره ببرد آن را در صبح زود
به کودک دهید ،مخصوصا آب مرکبات هنگام صبح اشــتها آور اســت و به رشد کودک کمک
شایانی می کند.
ایــن متخصص تغذیه یادآوری کرد :اگر کودکتان با ترفندهای پیش رو مشــتاق به خوردن
میوه نشــد آن ها را در ظرفی برایش تزیین کنید و بخواهید بنا به اشــتهایی که دارد از میوهها
بردارد و بخورد.

مصرف سیگار دلیل عمده ایجاد زخم معده

مهر :یک فوق تخصص گوارش مصرف ســیگار ،الکل و قرص هایی از جمله ژلوفن را عامل
ایجاد و تشدید زخم معده خواند.
همایون واحدی فوق تخصص گوارش در رابطه با شایع ترین عوامل ایجاد زخم معده گفت:
مهمترین دلیل ایجاد زخم معده یا بهطور شــایع تر زخم اثنی عشــر ،میکروب معده است که از
طریق آب یا غذای آلوده وارد بدن میشود.
واحدی مصرف مشــروبات الکلــی را عامل دیگر زخم معده خوانــد و عنوان کرد :به عالوه
مصرف سیگار نیز علل عمده ابتال به این بیماری است.
وی استفاده از برخی داروها از جمله قرص های ضد التهابی را از دیگر عوامل زخم اثنی عشر
دانســت و تصریح کرد :مصرف قرص هایی همچون ژلوفــن و دیکلوفناک نیز موجب التهاب،
ایجاد و تشــدید زخم معده می شــود .این متخصص گوارش اظهار کرد :برخی بیماری ها نیز از
جمله بیماری های ریوی ،خونی و التهابی موجب بروز زخم معده خواهند شد.
واحدی همچنین ایجاد زخم معده یا اثنی عشر را در مردان شایع تر از زنان دانست.
وی برای پیشــگیری از این بیماری توصیه کرد :بهتر اســت برای پیشگیری از ابتال به زخم
معده از مصرف سیگار ،الکل و غذاهای پر حجم امتناع شود.
وی احســاس درد در ســر دل را یکی از عالئم این بیماری خواند و اضافه کرد :بســیاری از
بیماران این درد را داشته و این نشانه با مصرف غذا یا استفاده از داروهایی همچون شربت معده
برای ساعتی رفع میشود.
ایــن متخصص گوارش با بیــان اینکه در افراد باالی  ۴۵ســال عالئمی از جمله الغری و
مصرف ســیگار هشــدار از زخم معده میدهد ،تصریح کرد :برای درمان این دسته از بیماران با
توجه به شرایط سنی آنان ،آندوسکوپی و مصرف دارو می تواند مؤثر باشد.
واحدی با شــاره به درمان افراد با سن پایین تر ،ابراز داشت :در افراد جوان تر در صورت نبود
عالئم شــدید یا خون ریزی غیر طبیعی معده ،می توان با دارو و تســت های پزشــکی بیمار را
درمان کرد.
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تبیــان :وقتی قــرار اســت وزن کــم کنید،
انتخابهای زیادی پیش رو دارید .عسل و دارچین
دو مادهی غذایی هســتند که ترکیبشــان فواید
زیادی برای سالمتی دارد .عالوه بر این ،با استفاده
از عســل و دارچین راحتتر میتوانید چربیهای
اضافی را بسوزانید.
عامل سودمند بودن دارچین چیست؟
چرا دارچین ادویهای مشــهور در کاهش وزن
اســت؟ زیرا دارچیــن به کاهــش التهاب کمک
میکند ،در نتیجه رگهای قســمتهای مختلف
بدن که به راحتی ملتهب میشــوند را آرام خواهد
کرد .با کنترل التهاب ،بدن راحتتر میتواند فعال
بماند.
دارچیــن به جلوگیــری از تولید ســلولهای
ســرطانی نیز کمــک میکنــد و میتواند جلوی
بازتولید هر سلول سرطانی موجود را بگیرد ،از این
رو از سایر درمانهای ســرطانی مفیدتر و مؤثرتر
است.
دارچین برای کنترل سندرم رودهی تحریک پذیر
و حتی سندرم پیش از قاعدگی نیز مفید است.
و اما چیزی که دارچیــن را برای بدن بهترین
میکنــد ،کمکش به کاهش وزن اســت .دارچین
میتوانــد قند خون را تنظیم کنــد چون عملکرد
طبیعی انســولین را تقلید میکنــد .ضمن ًا دارچین
شــیوهی کنترل بدن در مصــرف گلوکز را بهبود
میبخشد.
در نتیجه بدن در معرض ذخیرهی چربی بیشتر
از حــد نیاز قــرار نمیگیرد .چربی اطراف شــکم
نسبت به چربی سایر قسمتهای بدن به دارچین
حســاستر اســت و برای همین کمکتان میکند
تمام چربیهای سرسخت این قسمت را آب کنید.
دارچین میتواند شــیوهی اســتفادهی بدن از
کربوهیدراتها را نیز بهبود بخشد و در نتیجه شما
با در اختیار داشتن انرژی الزم ،متناسب میمانید.
دارچین حتی میتوانــد نحوهی گوارش غذا را نیز
تحت تأثیر قرار بدهد و باعث شــود تخلیهی معده
بیشتر طول بکشد و در نتیجه دیرتر گرسنه شده و
دچار پرخوری نگردید.
عسل چطور؟
وقتی رژیم غذاییتان را تحت کنترل میگیرید
و قصد کاهش وزن دارید عســل را نباید فراموش
کنید .درســت است که عسل ،قند دارد اما قند آن
تصفیه نشده بوده و حاوی ویتامینها و مواد مغذی
است که قندهای تصفیه شده ندارند .شما میتوانید

بیتوته :شــاید بارها این حرف را شــنیده باشید:
دوقلوهــا ،هم دردسرشــان دو برابر اســت و هم
بامزگیشان .اما وقتی مجبور میشوید نوزادهای در
حال گریه را وادار به خواب کنید و البته شرایطی را
هم فراهم کنید که فوراً از خواب نپرند ،ممکن است
بامزگی آنها را ک ً
ال فراموش کنید .داشتن فرزندان
دوقلو و ســهقلو بهترین موهبــت از جانب خداوند
اســت ،اما ممکن اســت ابتدا وقتی صاحب فرزند
دوقلو شــدید ،کمی دچار ترس شوید و تصور کنید
که نگهداری و تأمین نیازهای آنها دشوار است.
طبیعت ًا حق با شماســت و ایــن موضوع کام ً
ال
واضح است که نگهداری از یک نوزاد کار دشواری
است چه برسد به دو یا سه تا .اما با بهکارگیری چند
نکته ســاده میتوانید از بزرگ کردن و نگهداری
نوزادان خود لذت ببرید .اگر نوزاد دوقلو دارید ،این
نکات را به ذهن بسپارید .ما به شما راهکارهایی را
نشان میدهیم که بتوانید هم در زمان صرفهجویی
کنید و هم محیط شــاد و گرمی در خانه داشــته
باشید:
از دیگران کمک بخواهید
مطمئن باشــید کار گروهی و کمک گرفتن از
همسرتان میتواند بار سنگینی از روی دوش شما
بردارد .حتی اگر زمانی احتیاج به کمک بیشــتری
داشــتید ،میتوانید از دوســتان یــا دیگر اعضای
خانوادهتــان هم کمک بخواهیــد .در روزهایی که
احساس خســتگی میکنید یا باید کارهای دیگری
انجام دهید ،میتوانید از دوســتان خود بخواهید به
خانه شما بیایند و چند ساعتی مراقب نوزادان شما
باشند.
در صورت امــکان با والدینی که فرزندان دوقلو
داشــتهاند ،ارتباط برقرار کنیــد و از آنها راهنمایی
بخواهید .در این شــرایط هیچ چیز بیشتر از داشتن
آگاهی و رهنمودهای عملی به درد شــما نخواهد
خورد.
برنامهریزی داشته باشید
برنامهریزی صحیح بــرای نگهداری از نوزادان
به قدری حائز اهمیت اســت که تأکید بسیاری بر
آن میشود .دنبال کردن رفتارهای متفاوت نوزادان
میتواند روز و شب شما را خستهکننده و عذابآور
کند ،بنابراین با داشــتن یــک برنامهریزی صحیح
ســعی کنید کاســتیها و نقصها را تا حد امکان
برطــرف کنید .برای مثال اگر یکــی از دوقلوها از
خواب بیدار شــد ،دیگری را هم بیدار کنید و به هر
دوی آنها در یک زمان غــذا بدهید .اجازه دهید تا
بچهها به برنامهریزی شما عادت کنند.
برای شیردهی به نوزادان برنامه داشته
باشید:
زمانی که میخواهید شــیردهی را آغاز کنید به
هر کدام به صورت جداگانه شــیر بدهید تا متوجه
شــوید که قدرت مکیدن هرکدام چطور است .در
طی  ۲۴ســاعت اول ،میزان شــیر خوردن و ادرار
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چربی سوزی با دارچین و عسل

ویتامین  ،Cآهن ،پتاســیم ،فیبر و بسیاری از مواد
مغذی مهم دیگر را در عسل پیدا کنید.
عامــل مؤثر بودن عســل ،تأثیــر مثبت آن بر
عملکرد سیســتم گوارش اســت بــه طوری که
مصرف آن موجب میشــود کل مقــدار وزنی که
ممکن است در سیستم گوارشتان جمع شده باشد
را کاهــش دهد .بنابراین فوایدی که از عســل و
دارچین نصیبتان میشود برایتان عالی است.
کاهش ریسک بیماری قلبی
یکی از قابل توجهترین اثرات عســل و دارچین
بــرای کاهش وزن ،معجزهی ترکیب این دو برای
کمک بــه کاهش احتمال ابتال بــه بیماری قلبی
است .بسیاری از مطالعات علمی دریافتهاند این دو
برای کاهش کلســترول  LDLمفیدند .با کاهش
کلســترول ،جریان خون راحتتر میتواند در تمام
بــدن جریان پیدا کند و در نتیجه مواد مغذی مهم
به سراســر بدن منتقل میشوند .این شرایط باعث

میشود بدن فعال بماند و تحت کنترل باشد.
آنتیاکسیدانها ضروریاند
آنتیاکسیدانها برای کاهش وزن مهماند .شما
برای حفظ کنترل بــدن و ضمن ًا دفع مواد اضافی
به آنتیاکســیدانها نیاز دارید .در ترکیب عسل و
دارچین ،آنتیاکســیدانهای فنول وجود دارند که
کمک میکننــد رادیکالهای آزاد در بدن متوقف
شده و منتشر نشوند .در واقع این ترکیب پرخاصیت
با سم زدایی بدن به کاهش وزنتان کمک میکند.
چقدر باید بخوریم؟
شــما میتوانید این دو مــاده را وارد برنامهی
غذایی روزانهتان کنید .بدین ترتیب که روزانه یک
قاشق چایخوری عسل و نصف قاشق چایخوری
دارچین را در آبجوش یا چای ســبز بریزید .با این
کار نوشــیدنی خوش طعمی خواهید داشت که به
کاهش وزنتان کمک زیــادی میکند .این عادت
اگر همراه با ســایر عادتهای ســالم در ســبک

نحوه شیردهی به نوزادان دوقلو

و مدفوع هرکدام را یادداشــت کنید .اگر شیرتان را
میدوشید ،حتی مقدار سیسی مصرفی هرکدام را
یادداشت کنید.
اکنــون که مقدار نیــاز هر یک را تشــخیص
دادید ،مدیریت شــیردهی بســتگی به خودتان و
نــوزادان دارد .برخی از مادران ترجیح میدهند که
به طور همزمان به نوزادان شــیر دهند تا در وقت
صرفهجویــی کنند .برخی دیگــر ترجیح میدهند
جداگانه به آنها شــیر دهنــد .گاهی هم بعضی از
نوزادان دوست دارند به تنهایی شیر بخورند.
اگر قصد دارید به طور همزمان به آنها شــیر
دهید ،بهترین وضعیت شیردهی ،قرار دادن آنها در
پهلوهایتان است .به این صورت که دو عدد بالش
در دوطــرف خود قرار دهید و نوزادان را روی آنها
بگذارید به شکلی که سر هردو روبهروی صورتتان
باشد و بدنشــان در پهلوهای شما .در این صورت
میتوانید به راحتی هردو را کنترل کنید.
بیشــتر مادران قادر هســتند که خودشان شیر
مورد نیاز برای دوقلوها را تأمین کنند اما اگر شک
دارید که شــیرتان برای آنها کافی است یا خیر،
در هر  ۲۴ســاعت ۸ ،تا  ۱۲مرتبه شــیر به آنها
بدهید تا میزان تولید شــیرتان افزایش پیدا کند .به
هر دو نوزاد از هردو ســینه شیر بدهید زیرا الگوی
شــیر خوردن نوزادان با یکدیگر متفاوت است .اگر
پزشک نوزادان پس از اندازهگیری قد و وزن آنها
تشخیص داد که شیرتان کافی نیست ،شیر خشک
را جایگزین چند وعده از شیر خودتان کنید .زمانی
که از شــیر خشــک اســتفاده میکنید ،حتم ًا شیر
خودتان را بدوشید تا روند تولید شیر افت پیدا نکند.
بدانید کــه اول باید به کــدام یک از
نوزادانتان شیر بدهید
گاهی اوقات یکی از دوقلوها ضعیفتر از دیگری
است .باید توجه داشته باشید که اول به نوزادی که
قویتر است شــیر بدهید ،زیرا او با مکیدن بیشتر

و قویتر ،راه جریان شــیر را بازتر میکند و شــیر
خوردن برای نوزاد ضعیفتر راحتتر میشود.
بــرای هر کدام شیشــه و پســتانک
جداگانهای خریداری کنید
گاهــی اوقات پزشــک دســتور غذایی خاصی
به هریک از دوقلوها میدهــد .بنابراین برای این
که شــیر هر کدام با دیگری اشــتباه نشود ،شیشه
مخصــوص و جداگانهای به هر کــدام اختصاص
دهید و شیشهها را از رنگها و مارکهای متفاوت
انتخــاب کنید .در مورد پســتانک هم این نکته را
رعایت کنید؛ زیرا ویــروس و بیماری به راحتی از
طریق آن قابل انتقال است.
اگر دوقلوهای شــما ،خواهر یا برادر بزرگتری
دارند ،مراقب احساســات آنها ،بــه ویژه وقتی که
دوقلوها کوچک هســتند باشــید؛ زیرا شــیرینی
دوقلوها گاهی موجب میشود که تمام توجه والدین
و اطرافیان به آنها باشــد و کودکان دیگر فراموش
شــوند .این موضوع روی کودکان اثر ناخوشایندی
برجا خواهد گذاشــت .بنابرایــن همه تالش خود
را بکنیــد که به همه کودکانتــان ،توجه و محبت
یکسان داشته باشید.
به کــودکان بزرگتــر از خود کمــک کنید تا
رابطه خوبی بــا دوقلوها برقرار کنند .برقراری یک
رابطه خوب و دوســتانه خواهــر و برادر بزرگتر با
دوقلوها موجب میشــود آنها ارتباط بهتری با هم
برقرار کنند .اگر کودک بزرگتر شــما اتاق خاصی
برای بازی دارد ،فضــای کوچکی از آن اتاق را به
بازی دوقلوها اختصاص دهید .برای هر کدام در هر
هفته برنامه خاصی تعیین کنید .برای مثال یکی از
دوقلوها را در خانــه کنار خود قرار دهید و دیگری
را با خواهر یا برادر بزرگتــر برای بازی یا بیرون
رفتن همراه کنید .بنابراین وقتی کودکان بزرگتر
میشوند ،یاد میگیرند که همیشه یک نفر باید در
خانه کنار مادر و پــدر باقی بماند و دیگری بیرون
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زندگیتان همراه باشد خیلی بهتر اثر خواهد کرد.
از چوب دارچین هم میتوانید اســتفاده کنید،
ضمنــ ًا دارچین به تنهایی هم خوشطعم کنندهای
عالی اســت؛ اما در ترکیب با عسل بسیار مؤثرتر
خواهد بود.
عوارض جانبی چطور؟
هر چند مصرف عســل و دارچین برای کاهش
وزن ایدهی بسیار خوبی است اما باید حواستان به
عوارض احتمالی آن نیز باشد .نباید از دارچین زیاد
اســتفاده کنید؛ همان نصف قاشق چایخوری در
روز کافی اســت تا قند خونتان را ثابت نگه دارد.
مصرف دارچین بیشــتر از حد نیاز میتواند به کبد
آســیب بزند .البته کبد با کمــک دارچین میتواند
جلــوی احتباس آب در بدن را بگیرد اما زیادی آن
موجب ضعف کبد و آســیب آن خواهد شــد .پس
نباید بیش از حد الزم دارچین مصرف کنید تا دچار
مشکل نشوید.

برود و میتوانند جای خود را عوض کنند.
از لحظه تولد با هر کــدام از دوقلوها
منحصر به فرد رفتار کنید
هر کدام از دوقلوهــا را به نام خود صدا کنید و
هرگز آنها را به نــام «دوقلوها» صدا نزنید .هنگام
رشــد به هر کدام اسباببازی و لباسهای جداگانه
بدهید به طوری که متوجه شوند هر کدام شخصیت
جداگانــه و مختص خود دارند .در مناســبتهای
مختلــف از آنها عکسهــای جداگانــه بگیرید و
برای این که بعدها دچار مشــکل نشــوید ،پشت
هر عکس نام آنها را بنویســید .دوقلوها میتوانند
همزمان از دو ســینه مادر شیر بخورند .این روش
در تداوم شــیردهی و افزایش میزان شیر مادر مؤثر
اســت .دوقلوها و سهقلوها از نظر رشدی در دوران
جنینی و بعد از آن در دوران شــیرخواری و کودکی
از آسیبپذیری باالتری برخوردارند .خطر عوارض
بیماریهای عفونی ،ســوءتغذیه و ...در آنها بیشتر
است ،بنابراین شیردهی مادر به آنها در جلوگیری از
این بیماریها بسیار مؤثر خواهد بود.
زمان خواب دوقلوها را تنظیم کنید
برنامــه زمانی خواب دو کــودک را با همدیگر
هماهنگ کنید.طراحی و پیاده کردن برنامه یکسان
خواب بــرای دوقلوها ،هم الگوی خواب ســالم را
برای آنهــا تأمین میکند و هــم احتمال این که
شــما زمانی را نیز برای استراحت به دست بیاورید،
افزایش میدهد .در صورتی که زمان خواب شب یا
خواب نیمروزی نوزادان شــما با هم متفاوت باشد،
همواره یکی یا هر دوی آنها بیدار خواهند بود و در
نتیجه موجب خستگی مضاعف شما میشوند.
برنامهای برای پیــش از خواب کودکان تدارک
ببینید که آنهــا را برای خواب آمــاده کند :چنین
برنامــهای (مثال یــک دوش آب گــرم ،خواندن
داســتان ،چند دقیقــه بغل کردن ،مالیدن پشــت
آنهــا و آرام صحبت کــردن) میتواند آنها را برای
خواب آماده کنــد .اگر این برنامه را برای مدتی به
صورت مرتب ادامه دهید ،نوزادان شما به تدریج یاد
میگیرند که چه وقت ،زمان خواب فرا رسیده است.
برخی کودکان حتی در بغل شما و با استشمام بوی
بدن مادرشان برای خواب آماده خواهند شد.
کودکان را در حالت خوابآلوده (قبل از این که
کام ً
ال خوابشان ببرد) به رختخواب منتقل کنید .به
آنها اجازه دهید تا در رختخواب خودشان خوابشان
ببرد تا یاد بگیرند که خودشــان به تنهایی بخوابند.
بهتر است پس از اوایل دوران نوزادی ،از جنباندن
و تــکان دادن بچه (برای این کــه خوابش ببرد)
خودداری کنید ،زیرا ممکن اســت موجب شود که
بچه برای مدتی طوالنی به این کار وابسته شود.
پیشنهاد میشود هنگامی که بچهها آنقدر وزن
اضافه کردند که دیگر نیازی به شیر دادن در نیمه
شب نداشتند ،بهتر است تدریج ًا به آنها بیاموزید که
خودشان بخوابند.

