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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 :روش دوشیدن  شیر با دست

 .دوشیدن  شیر با دست  بهترین روش دوشیدن است 

فکر کردن به شیرخوار و نگاه کردن به او ،      .6

تا  5استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت  

دقیقه روی  پستان و حمام کرردن  یرا         61

ماساژ دادن پستان به  جاری شدن شیر کمک  

 .می کند 

دست را  طوری  قرار دهید  که چهار انگشت  .2

زیر پستان درست در لبه هاله و شست در باال 

 .و روی هاله قرار بگیرد 

 .پستان را به طرف قفسه سینه فشار دهید  .9

 سپس آنرا  بطرف جلو بیاورید    .4

 بعد  به قسمت  لبه هاله فشار بیاورید  .5

بعد جای انگشتان را روی هاله عوض کنید ترا   .1

 .تمام  مجاری شیر تخلیه شوند 

برای خروج شیربه  هاله  پستان  باید فشرار      .7

 وارد شود نه نوک آن

درصورت بروز مشکالت پستانی مثل احتقان،  .8

به شیردهی ادامره    ...  زخم ، شقاق  پستان و 

داده  و به پزشک یا مراکز بهداشتی مراجعره  

 .کنید 

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *

5 4 

 شیر دهی مادران شاغل

در تمام  مدت  مرخصی  زایمان  شیرخروار را     .6

 .فقط باشیر خود تغذیه  کنید 

پس از بازگشت  به کار ، دفعات شیردهی  در      .2

 .عصر و شب راافزایش دهید 

از مرخصی  ساعتی شیردهی  برای   ترغرذیره      .9

شیرخوار با شیر مادر   درطول سراعرات کرار      

 .استفاده کنید 

تخلیه مرتب پستان ها  به .  شیرخود را بدوشید  .4

 .افزایش  شیرکمک می کند 

شیر دوشیده  شده  را برای تغذیه  شیررخروار    .5

ذخیره کنید تا در زمان دور  بودن از او با ایر   

 .شیر تغذیه شود 

شیر دوشیده شده  مادر را باید  با قراشرو و      .1

 .فنجان به شیرخوار بدهند 

ساعت دردمای اتراق    1-8شیر دوشیده  شده  .7

ماه  9ساعت دریخچال  و 48و تا (  محل خنک) 

  .در فریزر قابل نگهداری است 
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 .شیرخوار بر اساس منحنی رشد است  

برای  پایش رشد کودکان و اطمینان از کفایت شیر خود به    

 .پزشک  یا مراکز  بهداشتی درمانی مراجع  کنید 

موارد زیر  را بعلت ناکافی بودن  شیر خود تصوور    

 :نکنید 

گری   زیاد شیرخوار می تواند  بعلت  خیس بودن کههنه         

سرد یا  گرم  بودن    مالقات  بیش ازحد بستگان    بیماری 

 .باشد .... یا  قولنج 

زود ب  زود  شیر خوردن  ب  لحاظ هضم  آسان  و قابهلهیهت    

مکهیهدن طهوالنهی پسهتهان                 .  جذب باالی شیر مادر است 

می تواند ب  لحاظ وضعیت  نادرست پستان گرفتن شیرخوار 

 .باشد و اصالح وضعیت شیردهی مشکل را برطرف می کند 

کم است  اما بهرای نهوزاد        (   آغوز) مقدار شیر روزهای  اول 

کافی  ضروری و حیاتی  است و اولین واکسن او در بهرابهر       

کافی نبودن شهیهر ههنهگهام        . بیماری ها محسوب می شود 

دوشیدن مالک  میزان  تولید شیر نیست زیرا مکیدن مکهرر  

تولید شیر  به  انهداز          .  موجب تولید شیر بیشتر می شود 

 .پستان ها و کوچک یا بزرگ بودن آنها بستگی ندارد 

 

آرامش خاطر داشته  باشید و  به  توانایی خود  درشیر دهوی  

 .تردید  نکنید  

 .شیر مادر  غذایی کامل وبدون جانشین  برای  شیر خوار  است 

 :تعذیه انحصاری   باشیر مادر 

از دادن آب و آب قند   شیر مصنوعی  و سایر مایعات و غذاها 

فقط شیر مادر و قهرهر      .  ما  اول ب  شیرخوار بپرهیزید  6در 

شیر مهادر را تها         .  ما   اول کافی است  6مولتی ویتامین در 

 .پایان دو سالگی همرا  با غذاهای کمکی ادام  دهید 

 :تغذیه  مکرر در طول شبانه روز

مهمتهریهن    .  درتمام مدت شبان  روز درکنار نوزاد خود باشید  

عامل در افزایش شیر مادر مکیدن مکرر و تخلی  مرتب پستان 

ها  برحسب  میل و تقاضای شیر خوار در شهب و روز مهی         

 .باشد 

 :عدم  استفاده از شیشه و پستانک 

 .از بکار بردن  پستانک  و شیش   شیر  جداً  خودداری کنید  

 :استفاده از شیشه  

موجب  کاهش میل  مکیدن  شیرخهوار از دههان و          .1

 .کاهش شیر مادرمی شود 

موجب انتقال آلودگی ها  و عفونت ها و بیمهاری به       .2

 .شیر خوار می شود 

 .فرم دندان ها و قالب  فک ها را تغییر می دهد  .3

 :تشخیص  کافی بودن  شیر مادر

 بهترین را  تشخیص کافی بودن شیر مادر  افزایش وزن 

 روش صحیح  بغل کردن  وپستان گرفتن  شیرخوار 
شانه   ( خوابید  یا نشست ) در وضعیتهای مختلف مادر  .1

ها و قفس  سین  شیرخوار باید روبروی پستان مهادر    
 .باشد و بینی او همسرح نوک پستان 

دست وبازوی خود  را زیر سر و شانه  شهیهر خهوار          .2

قراردهید و دست دیگر را طوری زیر پستان بگذاریهد   

ک  شست روی  پستان  و انگشتان  دیگر  زیر پستان 

 .قرار گیرد

 چان   چسبید   ب   پستان  .3

 قرار گرفتن هال   پستان دردهان .4

 .لب تحتانی  ب   پایین  برگشت  است  .5

مکیدن  نوک پستان  ب  تنهایی مهوجهب دریهافهت          .6

 .ناکافی شیر و زخم و شقاق نوک پستان  میشود

آرامش خاطر داشت  باشید و ب  توانایی خود درشهیهر    .7

 .دهی تردید نکنید 

 :شروع به موقع  تغذیه  با شیرمادر 
و یها  )  تغذی   با شیر مادر را بالفاصل   بعد از زایمان   .1

شهرو   (  بالفاصل   بعداز بهوش آمدن در سهزاریهن       

 .کنید 

هرچ   تغذی  با شیر مادر زودتر شرو  شود شهانهس      .2

 .موفقیت شیر دهی بیشتر است 

عدم شیردهی زمین   ساز ابتال  ب  حسهاسهیهت هها         .3

مثل آسم  و اگزما    چاقی  مفرط    بیهمهاری ههای       

قلبی و عروقی و دیابت  درآیند  است  و عهالو  بهر       

موارد گفت  شد  کاهش  بهر  هوشهی و تضهعهیهف          

 .رابر  عاطفی مادر و فرزند را نیز موجب می شود 

 


