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مشکالت پستان در دوران 

 شیردهی 

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 :علل 

فشار مکرر به یک ناحیه از پستان به دلیل پوشییی ن    (1

لباس های تنگ و یا خوابی ن نادرست و ضیربیه بیه      

 پستان

 تغذیه نامکرر شیرخوار (2

ع م تخلیه صحیح پستان به دلیل نادرست شییردادن   (3

 به نوزاد

 :پیشگیری 

 تغذیه صحیح و مکرر شیرخوار از هر دو پستان *  

پوشی ن لباس زیر راحت که بهتر است در زمان شییردهی    *  

 .کامال باز شود 

 :درمان 

ماساژ مالیم همان ناحیه به طرف نوک پستان قبل یا حین ( الف 

 شیرده 

 گذاشتن کمپرس گرم قبل از شیرده  روی همان ناحیه( ب

برای شیرده  از اول پستان مبتال را در دهان شیرخوار قرار (  ج

 . دهی  

 مصرف مایعات فراوان ( د

 مراجعه به پزشک  و یا مراکز به اشت   ( س

دوشی ن شیر در مواقع  که مکی ن نوزاد به رفع انسی اد    (  م

 .کن   کمک نم 

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *
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 :درمان 

یک  از مهمترین نکات درمان این عارضه تخلیه مکرر پستیان  ( 1 

 .گیرد  است ، که با شیرده  م اوم به شیرخوار صورت م 

قرار گرفتن هاله . ) پستان به درست  در دهان نوزاد قرار گیرد (   2

قهوه ای اطراف نوک پستان در دهان شیرخوار که موجب تخلییه  

 . (کامل پستان م  شود 

در مواردی که شیرخوار به تنهای  قادر به تخلیه پستان هیا    (    3

نیست ، دوشی ن شیر در بین فواصل شیرده  م  توان  کیمیک   

 .کنن ه باش  

دوشی ن مق ار کم  از شیر ، قبل از گذاشتن در دهان نیوزاد  (    4

 برای سهولت شیرخوار در گرفتن پستان

استفاده از کمپرس گرم یا دوش آب گرم به همراه ماساژ مالیم (  5

 پستان قبل از هر بار شیرده   

در فواصل بین شیرده  استفاده از کمپرس آب سرد و  کیسه (    6

 .یخ روی  پستان م  توان  درد مادر را کاهش ده  

عالوه بر این پیچی ن برگ گل برگ کلم و ییا بیرگ گیل          (    7

 .کن   شمع ان  دور پستان مبتال به کاهش درد و درمان کمک م 

 انسداد مجرای شیر و ماستیت

 :عالئم 

/ تهوع /  خستگ  /  تب و لرز /  درد و قرمزی یک ناحیه از پستان 

 احساس توده ای در محل قرمزی پستان/ ب ن درد 
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به منظور رعایت به اشت شستشوی پستان فقط روزی ییک  (  6

 .بار کافیست 

 

 احتقاق پستان 

 :عالئم 

 .پستان ها حساس ، متورم ، گرم و سفت م  شون  ( 1

 .در برخ  از مادران درجات  از تب و سردرد نیز وجود دارد (2

 :علت 

اغلب در روزهای سوم تا پنجم پس از زایمان به دلیل افیزاییش   

 . شود  حجم شیر ایجاد م 

 :پیشگیری 

تغذیه مکرر از هر دو پستان به نحوی که در هر بار شیییردهی      

شود و پستان را کامالً تخلیییه    نوزاد  ابت ا  از یک پستان تغذیه 

 .گیرد  کن  و بع  تغذیه نوزاد از پستان دیگر صورت

 .شیرخوار بگذاری  

پس از اتمام تغذیه شیرخوار با استفاده از شیر خیوردن نیوک     *  

پستان را چرب کرده و در شیرده  بع ی آن را با آب ساده پیاک  

 . نمایی  

به جای لباس زیر با الیاف پالستیک  و مصنوع  یا لباس زیر های * 

 .توری از لباس زیر نخ  استفاده کنی  

 :درمان 

 برطرف کردن علت( 1 

 چرب کردن نوک پستان با شیر مادر (2 

قرار دادن یک حوله گرم و مرطوب روی پستان قبل از هر بیار  (  3

 شیرده 

شود که کمتر دچیار مشیکیل       شیر دادن از پستان شروع م (  4 

 .است 

در مواقع ضروری به جای بیرون کشی ن پستیان از دهیان       (  5 

شیرخوار ابت ا انگشت خود را داخل دهان نوزاد کرده تا پستان را 

 . رها کن  و سپس آن را از دهان نوزاد خارج کنی  

 زخم نوک پستان

 :عالئم  

شیود و     در شروع شیرده   در نوک پستان درد احساس م (    1 

 . یاب   اغلب پس از چن  دقیقه بهبود م 

 قرمزی سوزش و حساسیت نوک پستان(  2

ایجاد ترک یا زخم در نوک پستان که گاه  با خیونیرییزی      (  3 

 . همراه است 

 :علل 

 .شایع ترین علت آن وضعیت نادرست شیرده  است ( 1

بیرون کشی ن پستان از دهن شیر خوار قبل از اتمام مکی ن (  2 

 نوزاد 

 استفاده مکرر از شیردوش با مکش( 3 

 شست و شوی زیاد پستان با آب و صابون با  الکل( 4 

 استفاده مکرر از دستمال کاغذی یا دستمال مرطوب ( 5  

 :پیشگیری 

به هنگام به دهان گذاشتن پستان سع  کنی  که عالوه بر اینکه * 

 پستان قسمت اعظم  از هاله قهوه ای دور آن را نیز در دهان 


