
دزن نمیپستان صدمه  شیردادن صحیح به 

!باشد دردناك نباید شیردهی



 ر  داساس موفقیت وضعیت صحیح شیردهی مادر و نوزاد
شیرمادراستتغذیه با 

 رد  نشانه بهترین عملکراحت، بدون درد و موثر شیردهی
مادر و شیرخوار است

 هاي شیردهی زیادي براي مادر وجود دارد ولیکن  وضعیت
ی که  وضعیتهمان نیازي به یادگیري همه آنها نیست، لذا با 

.نمود شیردهی اصالح وي ترجیح میدهد باید تمرین و 

مقدمه  
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فراهم نمودن راحتی مادر از نظر فیزیکی و روحی1.

آموزش در هر وضعیتی که مادر قرار دارد و راحت 2.
:است

 اگر مادر روي صندلی نشسته است

 نشسته است تخت اگر مادر روي

 با پهلو خوابیده است اگر مادر

 به پشت خوابیده است اگر مادر

وضعیت هاي شیردهی مادر و شیرخوار
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 باشد باسنزانوهایش کمی باالتر از
زانوها باالبردنبمنظور  پائیگذاشتن زیر ◦

بدن شیرخوار رو به مادر می شود

پیشگیري از کشش پشت مادر

استفاده از بالش براي حمایت شیرخوار و راحتی مادر
براي پشت مادر◦

ظور بمن) بالش نسبتا محکم ،بالش شیردهی(شکم مادر  پائینروي ران ها و ◦
نمودن شیرخوار با پستانسطح هم 

مادر نباید به عقب یا جلو بروي شیرخوار خم شود
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با پشتی مستقیم اگر مادر روي صندلی 
است نشسته 



 درجه90(باال آوردن پشتی تخت بطور قائم(

 درصورت نیاز(مادربراي پشت استفاده از بالش(

و یا بازوي مادر زانوهاگذاشتن بالش براي زیر

 دن هم سطح نموشکم مادر بمنظور  پائینو گذاشتن بالش روي ران ها
پستان یا حفاظت شکاف سزارینشیرخوار با 
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اگر مادر روي تخت نشسته است 



 احساس خستگی کمتر

 نظور به م) در صورت نیاز(کمک به مادر براي خوابیدن به پهلو
پستان قرارگرفتن صورت شیرخواررو به 

 درصورت نیاز(مادربراي پشت استفاده از بالش(

ا گذاشتن بالش بین پاهاي مادر بمنظور هم سطح نمودن ب
درد پشت  وکاهش باسن

درصورت نیاز(استفاده از بالش براي پشت مادر(

یرخوار گذاشتن یک حوله یا پتوي لوله شده در شکاف پشت ش
که به پشت نچرخد 

حمایت پشت کودك توسط دست باالئی مادر
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پهلو خوابیده است به اگر مادر 



 نیاز   شیردهی نیست ولیکن ممکن استبراي وضعیت خوبی
)بیهوشی منطقه اي، جریان سریع شیر(باشد

وزن شیرخوار به روي پستان مادر ممکن است دردناك باشد

 ه  و نحوه چفت شدن بدر اصالح پوزیشن کمک به شیرخوار
پستان  

 د سر باید در پستان مادر فرو رفته باش) فک(صورت شیرخوار
کمی به عقب و بینی در تماس نزدیک به پستان باشد

حمایت پشت و گردن شیرخوار توسط دست مادر
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اگر مادر به پشت خوابیده است 



  شیرخوردنهنگام  شیرخوار وضعیت3.

وضعیت هاي معمول شیردهی  4.
گهواره اي)Madonna or cradle hold   (

 اي متقابل گهواره)cradle hold-Cross(

 زیر بغلی)football holdarm Clutch, Under (

 نیمه نشسته زیر بغلی)Elevated clutch hold(

 خوابیده به پهلو)lying position-Side(

 پشت خوابیده به)prone oblique, posture feedingor Australian(

 نشسته)(straddle, side sitting) Upright posture (

وضعیت هاي شیردهی مادر و شیرخوار

8



 تهایش  شود بطوریکه با دسخوب نگه داشته باید بدن شیرخوار
صورت  مادر را بغل نموده و زانو هایش کمی خم کند  

شانه و  باسن  )  گوشها(سرو رو به بدن مادر شیرخوار 
. باشدمستقیم خطی  در امتداد شیرخوار 

 م شکم به شکباشد، گفتن  شیرخوار نزدیک مادر  بدن
tummy- to- tummy"  "   گمراه کننده است چون

.وددر این حالت بدن شیرخوار خیلی پائین نگهداشته می ش

9

شیرخوردنهنگام  شیرخوار وضعیت



 باشدهم سطح پستان مادر  شیرخواربدن

شیرخوار به زیر پستان آویزان نباشد

پرهیز از وضعیتی که سبب چرخش گردن  
شیرخوار به طرفین شود  

لپیتاناحیه اکسی ( از فشار به پس سر  (
پرهیز شود چون این عمل باعث رهاکردن  

ردن پستان و کشیدن سر به عقب و قوس ک
بدن وي می شود
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شیرخوردنهنگام  شیرخوار وضعیت



Madonna or cradle hold
گهواره اي

ي  سر شیرخوار در خم آرنج و باال•
ر نیز  ساعد و شانه و پشت شیرخوا
همان   توسط بقیه ساعد دست مادر

.می شود حمایتطرف 

) هلوبه پ( شیرخوارصورت و بدن •
.رو به مادر است

که   دست زیرین شیرخوار در طرفی•
ا به  شیر می خورد در پهلوي مادر و ی

باسن وي تکیه دارد

ش مادر می تواند با دست دیگر•
. پستانش را نگه دارد 

11



Cross-cradle hold
گهواره اي متقابل

ف قاعده گردن و شانه شیرخوار با ک•
ا ساعد  دست مادر و پشت شیرخوار ب

.می شود حمایتهمان دست 

رو  ) لوبه په( شیرخوارصورت و بدن •
.به مادر است

که   در طرفی شیرخواردست زیرین •
ا به  شیر می خورد در پهلوي  مادر و ی

.باسن وي تکیه دارد

ه از مادر می تواند با دست طرفی ک•
می دهد  پستان خود به شیرخوار شیر
.براحتی پستانش را نگهدارد
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Clutch, Under arm football 
hold

بغلی زیر

یده  شیرخوار به روي بالش و خواب•
می رو به  به پهلو یا به پشت و یا ک

و زیر بغل   در کنار)نیمه نشسته(باال 
ینه  مادر و در بین بازو و قفسه س

.وي قرارمی گیرد

ا کف قاعده گردن و شانه شیرخوار ب•
ا  دست مادر و پشت شیرخوار ب

می  حمایتساعد همان دست 
.شود

ست  مادر می تواند به راحتی با د•
. ه داردطرف مقابل پستانش را نگ
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ت و پاي مادر به پهلو خوابیده، سر و پش•
.ی دهدباالیی خود را بر بالش تکیه م

ادر  بدن شیرخوار از پهلو رو به روي م•
ادر و صورت وي رو به م بطوریکهاست 

 دهان او هم سطح با نوك پستان و
ل می سرش کمی به طرف عقب متمای

.باشد

ستر و یا  سر شیرخوار می تواند بر روي ب•
.ساعد و یا بازوي مادر قرار بگیرد

ت  پشت شیرخوار توسط ساعد دس•
.ی شودفوقانی مادر ویا بالش حمایت م

Side-lying position
خوابیده به پهلو 
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 از پستان به دهان شیرخوارانتقال شیر بهتر

در پستان تحریک بیشتر تولید شیر

 شیرخوار خوشنوديرضایت و

پیشگیري از زخم نوك پستان

 پستان و احتقانپیشگیري از...
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Latch-On Well 

چفت شدن خوب دهان شیرخوار به پستان 
Latch-On Well 

چفت شدن خوب دهان شیرخوار به پستان 



در آوردن پستان از دهان شیرخوار در وقفه هاي شیرخوردن

پستان به طرف دهان بردن و یا خم شدن به جلو

چرخش بدن مادر یا شیرخوار

 دهانزور باز کردن به فشار به چانه شیرخوار جهت

 داخل پستانبه حمایت و فشار دادن سر شیرخوار

 چانه به قفسه سینه( شیرخوارگردن خم کردن(

 شیرخوار  کشیدن گردن عقب به

اجازه به شیرخوار در پراندن دست وپایش

ز کردکه باید در هنگام گرفتن پستان پرهی مواردي

16



و انگشتاندست محل قراردادن   1.
دور از هاله §

حمایت وزن پستان توسط دست  §

پستان کوچک  ,پستان بزرگ

C,V,U...پستان به روشهايحمایت §

پستان آوردن شیرخوار به طرف 2.

(Attachment)     
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) (Latch-onحمایت پستان و 



)  ترجیحا لب باال(مالیدن نوك پستان به لبها 1.
دهانشدن بردن آرام پستان براي باز  پائینبا باال و ◦

دقت در عدم تماس انگشتان مادر با دهان شیرخوار◦
 شیرخواردهان امکان بستن دهان و یا گاز گرفتن با لمس

آوردن شیرخوار به طرف پستان  
)Attachment(
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تان  با پسباید چانه شیرخوار در تماس در ابتدا 2.
نزدیک به آن باشدبینی و نوك 
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دهان شیرخوار رو به باال و از طرف چانه هاله را  ◦
بپوشاند

گفتن به مادر دهان باز همانند اولین گاز زدن به  ◦
یک ساندویچ بزرگ، کمک کننده است

آوردن شیرخوار به طرف پستان  
)Attachment(



پستان  بطرفشیرخوارهدایت 3.

دهان باید کامال باز و زبان در کف آن باشد

 مک ک )باز نمودن دهان مادر(و دیدن ) گفتن باز(ارتباط کالمی
کننده است

 رفتار سریع و و مقاومت در شیرخوار درصورت احساس ترس
خشن 

 رپستان ماد بطرفو به زور بردن شیرخوار هول دادن پرهیز از

 باالست و اختالل در گریه زبان درLatch-On Well 
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آوردن شیرخوار به طرف پستان  
)Attachment(



پس از باز شدن مختصر دهان شیرخوار، کمی سر وي را به عقب 

ه و ب سریعامتمایل نموده تا وقتی که کامال  دهان باز شود  وي را 

پستان هدایت کنید بطرفآرامی 
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Latch-onشیرخوار در وضعیت دهان 

 تانشیرخوار بروي هاله پسدهان نظرات مختلف در چگونگی وضعیت :
)مهم راحتی مادر و انتقال خوب شیر است(
در مرکز  ◦

)ترجیحا(غیر قرینه ◦

دهان کامال باز

یا بهتر) درجه130-150(زاویه گوشه دهان

 و مکیدن   یپائینلثه  درپشتنشانه کشیده شدن زبان ( درگونهعدم فرورفتگی

)مثل چوب شور

 بیرون  و نه مکیدن لب پائینی بطرفبرگشته شدن لب ها

 اینچ  از هاله پستان در دهان شیرخوار1-2قرارگرفتن حدود
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)انتقال شیر(بلعیدن عالئم 

شنیدن صداي فوت بعلت خروج هوا از بینی

شنیدن صداي” CA” از گلو

 با گوشی در روي گلو بلعشنیدن صداي

  دیدن حرکات چانه و هرچه پائین آمدن فک پائین
)مکیدن هاي عمیق و آرام( بلعشیرخوار قبل از 

ت  مختصر لرزش یا حرکت ناحیه بناگوش و پس سر بعل
حرکات فک

 رخواردهان شی بطرففرو رفتن مختصر باالي هاله پستان
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هفته اول، حساس بودن   1-2: حساس شدن نوك پستان
دقیقه         1-2و بهبودي در مدت  تغذیهخیلی خفیف در شروع 

پستان احتقان:
روز اول، گرم و سنگین بدون درد و  3-5، طبیعی،دوطرفه: پري پستان◦

تب و قرمزي

:،عللتولیدشیرکاهش ، دردناكو  داغ،سفتپستان ها : پستان احتقان◦
تولدپس از  شیرمادربا  تغذیهدر شروع  تاخیر

 گرفتن نادرست  پستان

تغذیهمدت  کوتاهدر شب و دفعات  شیردهی، عدم نامکرر تغذیه

 پستان نوكزخم علت و عامل

زند نمیصدمه شیردادن صحیح به پستان



 پستان وآبسه) ماستیت(، عفونت پستان شیر مجرايانسداد

نوك پستان صاف و فرورفته

 ز شیر درد و زخم نوك پستان یکی از شایعترین علت ا: پستان نوكزخم
:  عللگرفتن زودرس است 

نادرستگرفتن پستان ◦

استفاده از بطري و پستانک ◦

پستان احتقانمتعاقب ◦

 شیرخوارپستان از دهان  کشیدن◦

تنگ شیردوش تنورهیا  زیاد مکشقدرت با  شیردوشی◦

)  شیرخواردهان ( کاندیداعفونت ،◦

..  ، نوك صافوطویلنوك پستان بزرگ  زبان زیربند ◦

زند نمیشیردادن صحیح صدمه به پستان 





Baby-led  شرکت   تغذیهدر مقدار و مدت  شیرخوارکه
از   استفاد یاو پستان مادر از  مستقیم تغذیه وشاملنموده 

می باشد  فنجان

Carer-led  در    اختیاري هیچ شیرخوارمورد  ایندر که
به   نیبینداشته و شامل استفاده از لوله  تغذیهمقدار و فواصل 

  ، قاشق و بطريچکانقطره  یادهان به معده ، سرنگ  یامعده 
.  می باشد



 وخوشایند ، عملی و ساده ایمنروش

 شیر چشیدناز زبان و استفاده،

 شیر نخواستنبستن دهان در صورت امکان  ،

 در حد مناسب شیرخواربدن  اکسیژنتنفس و سطح , ضربان قلبحفظ،

بویائیعصب  تحریک ,Lingual lipase بزاقو

بلعو  مکیدنهاي   رفلکس هماهنگیتکامل   تحریک  ،

 وفکزبان  طبیعیحرکات حفظ

 تغذیهزمان، مقدار و سرعت  درتنظیم شیرخواربه اجازه  ،

بطريآسان فنجان نسبت به  کردن تمیز  

 معده، سوندو  بطريبه استفاده از  وارجح کمتر انرژيمصرف

 يبطربه گرفتن پستان بعلت استفاده از  تشویقجهت  ايواسطه روش  

 مادرو  شیرخوار بین چشمیتماس



وهوشیار بیدار،  شیرخوار گرسنه  

 نشسته  نیمه یابطور نشسته

 وگردنپشت ، سر حفاظت  

مالفه.

از فنجان  نیمی

 ال تماس لب با بیرونیو لبه آن را به قسمت  پائینلب  رويفنجان بر
.  دهید

 را نمودن فنجان کج

 شیر درخوردن شیرخواراجازه به،

را به دهان شیر ریختناز  پرهیز


