




غذیھ تصور ناکافی بودن شیر،شایعترین علت برای شروع ت
شیرخوار با فورموال و یا شروع زودرس غذای کمکی است

:بنابراین باید.این امر موجب کم شدن شیر مادر میگردد

شاخصھای ناکافی بودن شیر

علل ناکافی بودن شیر

توصیھ ھای الزم برای افزایش شیر
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شیر دھی موفق

)شیرخوار نقش حیاتی در تولید شیر دارد(تولید شیر

انتقال شیر بھ شیر خوار



í   وزن

í مدفوع

í ادرار

í تکرر تغذیھ

í رفتار

í ظاھر

ارزیابی مقدار دریافت شیر مادر



وزن

lپیروی از منحنی رشد :دریافت کافی

l3-4توقف وزن یا کاھش وزن در طول  :دریافت ناکافی 
اید سایر علل کاھش وزن شامل بیماریھا،جراحی،عفونت  ب(ھفتھ

.)در نظر باشند



Hc (cm/mo)Ht (cm/mo)Wt ( gr/d)Age(mo)

23.5300-3 

12203-6

0.51.5156-9

0.51.2129-12





مدفوع

J ت ،تکرر نرم ،زرد خردلی ،بد بو نیس :دریافت کافی شیر

ر آن در نوزادان با ھر بار تغذیھ ،در شیر خوران بزرگتراز ھ
بار تغذیھ تا یکبار در ھفتھ

J مدفوع سبز(سخت و سفت ،سبز :دریافت نا کافی 

،بدبو نیست ،کم و مختصر) گرسنگی



ادرار

z ت زرد کم رنگ یا بی رنگ ،بد بو نیس :دریافت کافی

،از نظر حجم )اگر مایعات دیگر نخورد(بار در روز 6،حداقل 
کھنھ کامأل خیس 

z بار کھنھ در  6تیره رنگ ،بدبو ،کمتر از  :دریافت ناکافی

روز خیس میشود ،حجم آن کم و مختصر



تکرر تغذیھ

ü ار بستگی بھ سن شیرخو(بار در روز 6-12 :دریافت کافی

)و خصوصیات فردی وی

ماھگی بطور موقت  3ھفتگی و  6حدود (طبیعی اشتھا جھش   
)تکرر خوردن افزایش می یابد

ü ون توقف واقعي یا دب ساعت 0.5-1ھر   :دریافت نا کافی

                                                    بار در روز 5زكمتر ا



رفتار

أل شیرخوار پس از تغذیھ آرام است و ک :دریافت کافی  ♣

خوشنود و راضی است

ھ اکثر شیرخواران بطور طبیعی دوره ای بیقراری ھم دارند ک
.اغلب بعدازظھرھا است

بیقرار و مکرر گریھ میکند :دریافت ناکافی  ♣

شده  دریافت ضعیف خیلی مداوم منجر بھ خواب آلودگی و بیحالی
.  و تقاضا برای خوردن ندارد







ظاھر

،  تورگور پوستی خوب ، پوست براق :دریافت کافی  †

چشمھای درخشان ، ھوشیار و پاسخگو 

گ پریده تورگور پوستی ضعیف ، زرد رن :دریافت ناکافی  †

 ، بی تفاوت ، عدم پاسخ ،فرورفتھ و بي فروغ  ، چشمھای
)oldman(الغر 
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Jدرد نگرانی ،اعتقادات غلط ،(باز تاب ضعیف اکسی توسین
)،جدایی شیرخوار از مادر ،تماس کم مادر و شیرخوار

Jمصرف قرص پیشگیری حاوی استروژن
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lو عدم  مشکل اغلب مادران نداشتن شیر کافی نیست،بلکھ شک
.اطمینان است

lنگرانی موجب عدم فعالیت باز تاب اکسی توسین و کاھش 
ھ در نتیجھ مادر رو بھ شیر خشک و شیش.جھش شیر میشود

ولید دادن شیر از بطری سبب کمتر مکیدن پستان و ت.میاورد
.میکند پستانک سردرگمی در شیرخوار ایجاد.کمتر شیر میشود

کافی نبودن شیر مادر





مشاوره با مادرانی کھ تصور شیر ناکافی دارند

.باید مادر را از نگرانی نجات داد

.در وی اعتماد بنفس و اطمینان بوجود آورد

شح مکیدن شیرخوار تولید و تر(دادن راھنمایی و آگاھی بھ مادر
...)شیر را سبب میشود، تفاوت شیرخواران،



مشاوره

.
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