
یه می *برای نوزاد نارس بهترین شیر، شیرمادر برای تغذ

باشد. 

 

*عوامل ایمنی بخش در شیرمادر بیشتراست وعملکرد 

 سیستم ایمنی شیرخواران نارس را بهبود می بخشد.

 *نوزاد باید درطول شبانه روز به طور مرتب تغذیه شود.

هفته ،شروع تغذیه با شیر  23*درنوزادان با سن کمتر از 

دوشیده مادر وترجیحااز طریق وسایل کمکی مثل فنجان 

 قاشق انجام شود. –

*درحین تغذیه ویا در ساعاتی که مراقبت آغوشی برای 

درجه  06نوزاد انجام می شود،بهتراست اورا در وضعیت 

به حالت  قرار داد تابرگشت شیر نداشته باشدوسپس اورا

 افقی قرار داد.

*بهترین وضعیت نوزاد نارس پس از تغذیه ؛به حالت 

 خوابیده به شکم یا به پهلوی راست است.

*چهارنکته کلیدی در آغوش گرفتن نوزاد برای 

 شیردهی:

سروگردن وبدن در یک امتداد باشدوسرشیرخوار کمی @

 متمایل به عقب باشد.

 داشته شود. بدن شیرخوار نزدیک به بدن مادر نگه@

همه بدن شیرخوارحمایت شود نه فقط گردن وشانه @

 هایش

صورت نوزاد روبروی پستان وبینی اش رو به نوک @

 پستان باشد.

*بهترین روش نگه داشتن پستان ؛گرفتن پستان به شکل 

C انگلیسی می باشدکه مادر انگشت شست خودرا باالی

قرار  پستان وچهارانگشت دیگررا زیرپستان ودور از هاله

 .می دهد

*امکان شیردهی نیز درموارد دوقلوئی وچندقلوئی وجود 

  دارد.

 

 

*مادر مطمئن باشد که شیرکافی برای نوزادانش وجود 

 دارد.

*تازمانی که مادر مهارت الزم برای شیردهی به دست 

آورد،هریک از نوزادان را به طورجداگانه تغذیه کند.سپس 

پستان های خودتغذیه سعی شوددوقلوراباهم و همزمان از 

 کند.

*روش دوشیدن مستقیم شیرمادربه دهان نوزاد 

درشیرخواران ضعیف که از گرفتن پستان امتناع می 

 کنند،می توان استفاده نمود.

 *عالئم نشاندهنده کفایت شیرمادر:

 وزن گیری کافی$

 ساعت 32بار ادرار در 0-8دفع حداقل $



-با بدن مادر*بدن نوزاد روبروی مادر ودر تماس نزدیک 

صورت نوزاد روبروی -سروبدن نوزاد در یک امتداد

لب تحتانی نوزاد  -چانه نوزاد چسبیده به پستان-پستان

قسمت بیشتر بخش تحتانی هاله -کامال به خارج برگشته

 مکیدن وبلعیدن منظم وبامکث -در دهان نوزاد

،پستان گرفتن *مهمترین علت دردناک شدن نوک پستان 

 هاله پستان به اندازه کافی می باشد. نادرست ونگرفتن

 *شیرمادر باعث افزایش ضریب هوشی نوزادان می شود.

*نوزادانی که از شیرمادر تغذیه می شوند ،به اسهال مبتال 

 نمی شوند.

*مادر قبل از هربار شیردهی ،دست های خودرا با آب و 

 صابون بشوید.

 برای شیردهی نیازی به شستن پستان ها نمی باشد.*

*شیردادن به نوزاد درطول شب باعث تداوم شیردهی می 

 شود.

 *تا شش ماه فقط شیرمادر به نوزاد داده شود.

*از به کاربردن شیشه شیر جهت تغذیه نوزاد خودداری 

 کنید.

*اگرشاغل هستید ،درتمام مدت مرخصی زایمان 

،شیرخواررافقط باشیرخود تغذیه کنید.پس از بازگشت به 

درعصروشب را افزایش  کار ،دفعات شیردهی

دهید.شیرخود را بدوشید وشیردوشیده شده را ذخیره 

کنید.شیردوشیده شده را با قاشق یا فنجان به شیرخوار 

 بدهید.

 28-ساعت در دمای اتاق  0-8*شیردوشیده شده 

ساعت در یخچال و دوهفته درجایخی و سه ماه در فریزر 

 قابل نگهداری می باشد.

افزایش شیردهی موثر می *کمک و حمایت همسر در 

 باشد.
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