
  

 

  

ران شيرده راهنماي ماد

 
:مادر گرامي

 

  

درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه شيردهي، به شيردهي خود 
بهداشتي درماني ادامه داده و به نزديكترين خانه بهداشت يا مراكز 

شماره هاي زير تماس  ه نموده و در صورت عدم حل مشكل بامراجع
.بگيريد

 

  
 ۴۱۳۱۳۱۵: كلينيك مشاوره شيردهي

 

  
۴۱۳۱۱۳۷ : بخش زنان

 

- ۴۱۳۱۱۳۸ 

 

  
:جهت دريافت اطالعات بيشتربه سايت بيمارستان مراجعه شود

 

  
HTTP://mousavi.zums.ac.ir 

 

  

 IT     ههه/هه                          ههههههه ههههه  

ر :مزاياي شيرماد

 

  

  بهترين الگوي رشد و تكامل كودك

 

  

  يك مايع بي نظير، زنده، ضدعفونت در مقابل بسياري

 از بيماريها و عفونتها بخصوص روزهاي اول 

       احتمال كـاهش چـاقي و برخـي بيماريهـاي مـزمن در

 بزرگسالي مثل قلبي عروقي، سرطانها و ديابت

   مهارتهـاي تكـاملي   تكلم بهتر ، هوش باالتر،كسـب

 

- 

 تحصيلي بهتر

 هميشه دردسترس 

     موجب برگشت سريع رحم به حالـت طبيعـي كـاهش

خونريزي بعد زايمان و دير شروع شدن عادت ماهيانه 

 ، پيشگيري از كم خوني مادر

 كاهش افسردگي 

 كاهش احتمال سرطان پستان و تخمدان 

  دستيابي سريعتر مادر به  وزن قبل بارداري 

 :مادرعزيز

 

  

  بخصوص  ميل وتقاضاي شيرخوارشيردهي بايد برحسب

)بار ۸حداقل . (شبها انجام شود

 

  

  تخليه و مكيدن مكرر مهمترين عامل افزايش توليد شير

.درطول شبانه روزاستمرتب پستان ها 

 

  

  ۱۲توصيه ميشود شيرخوار برحسب تمايل حداقل

 

-۸ 

۲۰ساعت براي  ۲۴باردر

 

.دقيقه ازهرپستان تغذيه شود ۱۵-

 

  

 ميشود حتما قسمت انتهايي شيرمادر كه حاوي  توصيه
چربي بيشتري است، درهروعده شيردهي داده شود تاسبب 

 وزن گيري مناسب نوزاد گردد

كار را  اين دوشيده شده، بهتراست بدون توجه به حجم شير عزيز مادر
زمانيكه مشكل پري پستان حل  تا انجام دهيد شبانه روز در بار  ۸ حداقل

.شود

 

  

براي تخليه كامل سينه مي  بستري داريد مادرعزيزدرموارديكه نوزاد
.برقي استفاده كنيددوش توانيدازدستگاه شير

 

  

۸شيردوشيده شده 

 

 ۳تـا   ساعت دريخچـال و ۴۸ ساعت دردماي اتاق، ۶ -
.ماه درفريزرقابل نگهداري است

 

  

:ميزان توليد شير مادر

 

  

به نياز شيرخوار، دفعات مكيدن پستان ها، محيط و شرايط مناسب، 
آرامش، استراحت، تغذيه خوب مادر و همچنين داشتن كمك و مشوق  

.بستگي دارد

 

  

اليل كافي بودن شير  ر گرامي د :شماماد

 

  

 

بهترين راه تشخيص كافي بودن شير شما افزايش وزن كودك براساس - 

.منحني رشد است

 

  

 

مراكز (پس الزم است نوزاد به طور مرتب و منظم كنترل وزن شود -

)بهداشتي

 

  

 

باردرروز۶حداقل )بدون بو(ادرارزردكم رنگ يا بي رنگ  -  

 

ر بار مدفوغ نرم، زرد خردلي و دانه دانه است و بدبونيست پس از ه -

 .تغذيه بخصوص در ماه اول وجوددارد

زاد اليل گريه نو خستگي ، تحريك بيش از حد، تنهايي، گرما،  :د

سرما، عدم آروغ گيري، گرسنگي، نياز به تعويض پوشك، بيماريهاي 

... مختلف و 

 

  

ممكن است گريه كودك، شما و اطرافيان را به اين فكر بيندازد كه 

.ستشيرتان كم است يا شير خوبي ني

 

  

 



 

نوزاد پري  ازتولدبعد  روز چندآيا مي دانيد مادرعزيز

!!پستان داريد

 

  

 كه دوشيدن صحيح را نمي دانند  اين مشكل گاهي درمادراني

درد وناراحتي  ،پستان  ازمكيدن باعث امتناع نوزاد و شده سازمشكل 

 !! مي شود شير روي آوردن به سمت شيشه ومادر 

  وشيدن روش د ،يا نوزاد بستريپري پستان  در مواردبهتر است

ه كار سينه سبك شده نوزاد ب زيرا با اين .صحيح با دست را ياد بگيريد

. خواهيد داشتكمتري  شما احساس درد و شيربخورد راحتي مي تواند

 :توجه

  درمواردتولد نوزادان نارس يا نوزادان بستري، با روش دوشيدن

مي توانيد تداوم ) ساعت يكبار۳قي هربادست ياشيردوش بر(مداوم

 .شيردهي داشته باشيد

ش دوشيدن است رو  .دوشيدن شير با دست بهترين 

  ۱۰استفاده ازحوله گرم و مرطوب به مدت

 

دقيقه، حمام كردن،  ۵-

.ماساژ پستان به جاري شدن شير قبل ازدوشيدن كمك مي كند

 

  

 باالهاله وشصت  دست طوري كه چهار انگشت زيرسينه درست لبه 

.روي هاله قرار بگيرد و

 

  

 پستان رابه طرف قفسه سينه فشاردهيد. 

 سپس آن را جلو بياوريد. 

  بعد جاي انگشتان را روي هاله عوض كنيد تا تمام مجاري شير

 تخليه شود

ك سينه: توجه ريد نه نو ر  بياو .براي خروج شير بايد به هاله  فشا

 

  

 

ر طريقه  :پستان گرفتن شيرخوا

 

  

پستان  زير را انگشت ديگر چهار راباالي پستان وانگشت شصت 
 بماليد برلب فوقاني شيرخوار نوك پستان را و قراردهيد

سريع  باز كندآنگاه به آرامي و را دهان خود نوزاد وصبركنيدتا
.ديدهان شيرخواركن وارد هاله قهوه اي رنگ آن را نوك پستان و

 

  

 

رجريان شيردهي صحيح  :د

و  به پستان چسبيدهو  وچانه ا بطوركامل باز دهان شيرخوار بايد
 هاله پستان در قسمت بيشتر به طرف خارج برگشته و هاي اولب 

.دهان شيرخوارقرارگيرد

 

  

روغ گيري :آ  

شايعترين روش اينست كه نوزاد را  چند دقيقه پس از اتمام شير 
خوردن به آرامي از ناحيه شكم به سر و سينه خود تكيه دهيد و 

ت ماليم به پشت او سعي در گرفتن بادگلوي او با زدن ضربا
.نمائيد

 

  
 

 

 

 :وضعيت صحيح شيردهي 

 

  

ري انتخاب كنيد را طو ع و حالت خود  كه  بهتر است وض

ش گرفته وبه  آغو ر را د ر  راحتي شيرخوا بتوانيد به 

 .پستان بچسبانيد

  نوزاد را بطور كامل از روبرو به سمت خود بچرخانيد و نزديك

خود نگه داريد بنحوي كه كل بدن شيرخوار از باال تا پايين حمايت 

 . شود

  بسياري ازمادران شيرده سزاريني در روز اول در وضعيت خوابيده

از آنجا كه مادران سزاريني تشويق به راه رفتن از .به پهلو راحت هستند

ه بعد مي شوند، لذا از روز دوم وضعيت نشسته شيردادن روز دوم ب

بهتراست ونيزحالت زيربغلي ،كه نوزاد را از ناحيه برش جراحي دور 

.قرارداده و مادر احساس راحتي كند

 

  

زيربغلي  ش  :رو

 

  

اين روش بغل گرفتن، در نوزادن مادران سزاريني ، نارس، و دوقلوها 

كاربرددارد...و

 . 

 

  

 

  

 


