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نحوه دوشیدن ، نگهداری و 

 خوراندن شیر دوشیده شده
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارلشفای حضرت زهرای مرضیه 

 :چند نکته

      به دلیل اینکه بسیاری از یخچال ها دمای پایدااری دداارددا
روز مصرف شددد در       5الی  3بهتر است شیر دوشیاه شاه طی 
 .غیر این صدرت آن را منجما کنیا

  بهتر است شیر منجما را به طدر تاریجی و در دمای یخچدال

 .ساعت قابل استفاده است 42ذوب کنیا چنین شیری تا 

شیر ذوب شاه را به هیچ عندان مجادا منجما دکنیا . 

 

 :نحوه خوراندن شیر دوشیده شده

به هیچ عندان برای خدرادان شیر دوشیاه شاه به شیدرخددار از     
شیشه پستادک استفاده دکنیا برای این کار بهتر است از فنجدان  
استفاده کرد زیرا استفاده از شیشه عالوه بر احتدمدال اددتد دال        

 .عفددت به ددزاد باعث اختالل در پستان گرفتن ددزاد دیز میشدد
 :برای این کار

 .ددزاد بایا بیاار و هدشیار باشا-1
 .روی پاها به حالت دیمه دشسته دگه داشته شدد-4
 .فنجان یا قاشق به آرامی روی لب پایین دگه داشته شدد-3
شیر داخل دهان ددزاد ریخته دشدد بلکه ددزاد بایا بدا حد      -2

 .کردن طعم شیر روی لبهایش آن را به آرامی بندشا

 

 

 
 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *

 :منبع
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 لغزادان دو دست روی پستان  -      

 کشیان پستان و ددک آن  -      

 فشار دادن ددک پستان -      

 :نحوه نگهداری شیر دوشیده شده

بهترین ظروف برای دگهااری شیر ، ظروف شیشه ای یا              
دقی ه جدشاداه    32الی    42پالستیک فشرده که بایا به مات       

ظروف برای منجما کردن شیر بایا ف ط سه چهارم پر           . شدد
 .شددا

 :مدت زمان نگهداری

 به شرط بسته بددن درب ظرف دگهااری

 غیر قابل دگهااری: درجه  33دمای باالی 

 ساعت 2: درجه  33الی  45دمای 

 ساعت 8: درجه  45الی  15دما 

 ساعت 42: درجه  15دمای کمتر از 

 روز 8: درجه  2الی  4یخچال با دمای 

 هفته 4: جایخی یخچال 

 ماه 3: فریزر خادگی 

 ماه 6: فریزر صنعتی 
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 :دوشیدن از تمام قسمت های پستان -3

پ  از چنا دقی ه دوشیان محل شست و ادگشتان دور هاله 

 .تغییر می کنا تا شیر در تمام جهات دوشیاه شدد

 :چند نکته

 دقی ده طددل      32الی  42کل زمان دوشیان معمدال بایا
الدی   5دوشیان هر پستان :بکشا که به این ترتیب می باشا 

دقی ه سپ  ماساژ ، ضربه ، تکان دادن ، دوشیان مجداد   3

دقی ه سپ  ماساژ ، ضربه ، تکان دادن  5الی  3هر  پستان 
 .دقی ه 3الی  4و دوشیان مجاد 

از این کارها پرهیز شدد تا به بافت پستان آسیب درسا: 

 

 :گرفتن پستان و فشار بر مجاری شیر -4

   برای این کار شست در باال و سایر ادگشتان در زیر پستان و

 2الدی       3روی لبه های قهده ای قرار می گیردا به طدریکده    

 .سادتی متر از ددک پستان فاصله داشته باشا

نحوه دوشیدن ، نگهداری و خوراندن شیر 

 :دوشیده شده 

دوشیان شیر در بسیاری از مدارد از جمله برای رفد   

احت ان پستان ، تغذیه ددزادان دارس یا ددزادادی کده    

به هر دلیل قادر به مکیان دیست و بدرای تدغدذیده       

ددزادان مادران شاغل ضرورت می یابا،که بهتدریدن   

 .روش آن دوشیان با دست است

 :مراحل دوشیدن شیر با دست 

 :تحریک رفلکس جاری شدن شیر-1

 دقی ده   12تا  5قرار دادن یک حدله گرم مرطدب به مات

 .روی پستان یا استفاده از دوش آب گرم

غلطاددان  :  ماساژ پستان که به شیده های مختلف از جمله
مشت بسته روی پستان ، استفاده از ادگشتدان بده صددرت        
مارپیچی ، ضربه مالیم به پستان تحریدک مدالیدم دددک         

 ...پستان و 

     ماساژ ستدن ف رات مادر از پشت گردن تا وسط کمدر بده
 صدرت دورادی


