
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش دوشیدن شیر با دست:  
یق آرام سازی ،ماساژ،گرم کردن یان انداختن شیر )از طربه جر

انگشت شست باالی هاله پستان وسایر -،فکر کردن به بچه و ...(

فشار دادن انگشتان به طرف  -انگشتان زیر پستان ودر لبه هاله 

فشار  -و رها کردن انگشتان در محل مجاری شیر  قفسه سینه 

عوض کردن جای  -دادن به قسمت لبه هاله جهت خروج شیر 

تکرار عمل فوق با  - دست روی هاله برای تخلیه مجاری شیری

 در همه قسمت های پستان و پستان به پستان کردن دست دیگر

روش های تغذیه شیرخوار در صورتی که 

  نتواند بمکد:
-قطره چکان-قاشق –سرنگ  -فنجان-دوشیدن شیر در دهان 

                                لوله کمکی تغذیه با شیر مادر

 
 مهمترین علت دردناک شدن نوک پستان:

 مکیدن نوک پستان -نگرفتن هاله پستان به اندازه کافی

 نکات قابل توجه در شیر دادن:
 -شستن دست ها قبل از شیر دادن ودوشیدن شیر با آب و صابون 

قبل و بعد از شیر دهی نیاز به شستن پستان نمی باشد کافیست 

یر روی نوک پستان گذاشته شود تا خشک شود که از یک قطره ش

بعد از هربار تغذیه ،هوای  -زخم شدن نوک پستان جلوگیری شود

 ازدل درد و بی قراری  اید خارج شود تامعده شیرخوار ب
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نفخ شکم ،دل درد و بی قراری او جلوگیری شود) بدین 

انو نشانده وچانه اورا نگه می صورت که شیرخوار را روی ز

داریم و با دست دیگر پشت او را مالش می دهیم یا شیرخوار 

را به طور عمودی روی شانه نگه می داریم و با مالیمت با 

 دست به پشت او می زنیم.(

 روش نگهداری شیر: 
در ظرفی از جنس شیشه یا پالستیک  دوشیده شده  شیر

با آب داغ و مایع  سخت شفاف دارای درب و قابل شستشو

شوینده ،مصرف سریع و یا نگهداری شیر برای شیرخوار  در 

  دریخچالساعت  8درجه( 25حرارت معمول اتاق )تا 

قابل   هفته2ودر جایخی، روز ، 3-5درجه( 2-4منزل)

 نگهداری است.

 

 

داروهایی که هنگام شیردهی نباید مصرف 

 شوند:
 -تیدین سایم -بروموکریپتین  -ضد سرطان داروهای

 -تتراسایکلین  -لیتیوم  -ارگوتامین  -کوکائین -آمفوتامین 

 –هروئین  -سیکلوسپورین  -کلرامفنیکل  -کلماستین 

 مپروبامات

در صورت هر گونه مشکل در شیردهی به درمانگاه 

 امیرالمومنین واقع در فلکه رسالت  مراجعه فرمائید.
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 )س( معصومه فاطمه حضرت  درمانی – آموزشی مرکز

 

راهنمای            

 تغذیه با شیر مادر   

 همکاری واحد آموزش دفتر پرستاریا ب

 97بهار

 

 

 

 

 



 

               

 اهمیت تغذیه با شیر مادر:
 (افزایش سیستم ایمنی1

 (افزایش رابطه عاطفی بین مادرو شیرخوار2

 (کاهش مرگ و میر و افزایش رشد3

 پستان و تخمدان در مادر–(کاهش سرطان رحم 4

(افزایش حافظه و ضریب هوشی شیرخوار و کاهش 5

 حساسیت 

–اضطراب -وچاقی و کاهش فشار خون (کاهش دیابت 6

 اعتیاد در آینده شیرخوار

 

 شیوه های تغذیه با شیر مادر:
ق با میل و درخواست تعداد دفعات شیر دهی باید مطاب*

بار در شبانه روز تغذیه  8-12شیرخوار باشد)در روزهای اول 

 شود(

همراه با غذای کمکی ادامه می  *شیر ماد رتا پایان دو سالگی

 یابد.
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 عالئم نشاندهنده کفایت شیر مادر:
 کافی بر اساس منحنی رشد*وزن گیری 

روز اول تولد  5بار در روز که در  6-8*دفع ادرار حداقل 

 ممکن است تعداد دفعات آن در روز کمتر باشد.
 

عواملی که بر افزایش حجم شیر مادر موثر 

 می باشد:
له پس از زایمان شروع شود *تغذیه با شیر مادر باالفاص

 ()به دلیل ترشح آغوز در روزهای اول پس از زایمان

*مکیدن مکرر وتداوم تغذیه با شیر مادر)حجم شیر پس 

 از روز سوم تولد افزایش می یابد(

 *(وضعیت صحیح شیر دهی

 *تماس پوستی مادر و شیرخوار 

 *تغذیه مادر

 *آسایش و آرامش مادر

 شیر خشک-ب قند*عدم تغذیه شیرخوار با آ

*عدم استفاده از شیشه و پستانک به دلیل تغییر فرم 

کاهش میل -انتقال آلودگی و عفونت-دندان و فک

 شیرخوار به شیر مادر
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 تغذیه مادر در دوران شیر دهی:
سبزیجات خام -*از مصرف غذای نفاخ مثل حبوبات 

وغذاهای پر ادویه خودداری  -سیر -پیاز  -مانند کلم 

 شود. 

*از گروه شیر ولبنیات به اندازه کافی استفاده 

 لیوان شیر( 4شود)روزانه حداقل 

رت میان فندق به صو-بادام -*از ریز مغز ها مثل گردو 

 وعده استفاده شود.

-*از مصرف مواد غذایی حاوی آهن شامل گوشت قرمز

 ماهی و تخم مرغ استفاده شود. -مرغ 

*مصرف چند وعده غذای کم حجم بهتر از چند وعده 

 غذای حجیم است.

*از مصرف خودسرانه دارو خودداری گردد )به منظور 

پیشگیری از کم خونی،تا سه ماه پس از زایمان ،قرص 

 آهن با تجویز پزشک مصرف شود(

طرز صحیح بغل کردن وشیر دادن به 

 شیرخوار:
بدن شیرخوار روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن 

شیرخوار در یک ،گوش ،گردن و تنه سر و بدن  -مادر

حمایت سر و شانه ها و اگر نوزاد است تمام بدن -امتداد

 -صورت شیرخوار روبروی پستان  کودک توسط مادر،

دهان کامالً –به پستان  و چسبیده  انه شیرخوار نزدیکچ

انگشت مادر زیر پستان و انگشت شست زیر  4-باز

 -لب پایینی نوزاد کامال به خارج برگشته شود -پستان 

لب تحتانی کامالً  -قسمت بیشتر هاله در دهان شیرخوار

 مکیدن  وبلعیدن منظم و با مکث-به خارج برگشته 
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