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راهنمای تغذیه با شیر 

 مادر
  69مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 مزایای شیردهی برای مادر

اضافه وزن دوران بارداری و ذخیره  .1
چربی مادر سریعتر مصرف شده و 
اندام ، پستان  و  رحم زودتر بهه    

 .حالت اولیه بر می گردد 

احتمال بروز سرطان پسهتهان ،      .2
تخمدان ، رحم ، پوکی استخوان ، 
کم خونی ، دیابت ، آرتهریهت در     
مادرانی که شیر می دهند کاهه   

 .می یابد 

ترشح هورمون عشق یا  اکسهی     .3
تونین در  مادرانی که شیهرخهوار   
خود را تغذیه می کنند ، سهبه      
افزای  شادابی آنان می شهود و    
درصد  ابتال به افسردگی کهمهتهر    

 .است 

روابط عاطفهی بهیهن مهادر و             .4
شیرخوار  و رضایت حهاصها از       
تماس بدنی میان آن ها  سهبه       
بهتر شدن روحیه عاطفی مادر می 

 . شود 
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لباس یا مالفه را مزه مزه کرده و دهان و   

 .زبان  را تکان می دهد 

 .صداهای مالیم در می آورد 

در صورت عدم توجه به عالئم مهذکهور     

 .حرکات تشدید می یابد 

گریه نوزاد آخرین عالمت گرسنگی نوزاد 

 .است 

 عالمت سیری در نوزاد

توقف صدای بلع شیر ، توقف بیشتر  بین 

دفعات مکیدن ، افزای  مکیهدن ههای     

سطحی و بدون دریافت شیر ، رفع عالئم 

گرسنگی و  توقف کاما در مکیدن ، شا 

شدن  و  آرام شدن  و  رها کردن پستان 

و گاهی هم به خواب رفتن  زیر پستان از 

 .نشانه های سیر شدن است 
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  ماه اول باید به طهور     6کودک در

با شهیهر مهادر      (  فقط )  انحصاری 

 .تغذیه شود 

    از به کار بردن پستانک و شیهشهه

شیر که سب  کاه  میا مکیهدن  

پستان توسط شیرخوار و در نتیجه 

کاه  تولید شیر مادر، انهتهقهال    

آلودگی ، عفونت و بیماری ، تغییهر  

فرم دندان ها و اختالل در مکیهدن  

 .پستان می شود جداً پرهیز شود 

 عالئم و نشانه های گرسنگی در نوزاد

       کره های چشم های  را در زیهر

 .پلک بسته حرکت می دهد 

      سر خود را به طرف صهدای مهادر

 .چرخانیده و دهان  را باز می کند 

  ًتها   11طول مدت شیر خوردن معوال

دقیقه از هر پستان و فهواصها      11

شیردهی مطابق میا و تقاضای نوزاد 

 .باشد 

      حجم آغوز در روزهای اول تهولهد

محدود به نظر می آید اما ههمهیهن    

مقدار نیازهای تغذیه ای نهوزاد را      

تامین می کند و به تدریج با مکیدن 

مکرر پستان به حجم شیر اضافه می 

 .شود 

    در  هر وعده شیردهی قسمت اول

شیر رقیق و آخر آن غلیه  تهر و       

 .چرب تر است 

      پایان نوبت یک شیردهی زمهانهی

است که نوزاد خودش پستان را رها 

 .می کند و تمایا برای ادامه ندارد 

نکات مهم و دفعات مدت تغذیه در هر وعدد   

 شیرخوار

        تغذیه با شیر مادر باید ههر چهه

زودتر از بدو تولد و ترجیهحها در     

 .ساعت اول شروع شود 

  قبا از هر بار شیردهی ، مادر دست

 .ها را با آب و صابون بشوید 

  دفعات شیر خوردن در روزهای اول

مرتبه در روز و    14تا آخر ماه اول ، 

ساعهت   1.1تا  1در روز و در فاصله 

در طی شبانه روز بر حس  و میا و 

 .تقاضای شیرخوار متفاوت است 

    در هفته اول در هر وعده تغذیه از

هر دو پستان به نوزاد شهیهر داده     

شود تا موج  تحریک بهیهشهتهر     

 .ترشح شود 


