
راهنماي مادران شیرده

:مادر گرامی

درصورت بروز هرگونه مشکل در زمینه شیردهی، به شیردهی 
خود ادامه داده و به نزدیکترین خانه بهداشت یا مراکز 

ه نموده و در صورت عدم حل مشکل بهداشتی درمانی مراجع
.شماره هاي زیر تماس بگیریدبا

4131315: کلینیک مشاوره شیردهی
4131138-4131137: بخش زنان

جهت دریافت اطالعات بیشتربه سایت بیمارستان مراجعه 
:شود
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78:پمفلت شماره

:مزایاي شیرمادر

 بهترین الگوي رشد و تکامل کودك
 یــک مــایع بــی نظیــر، زنــده، ضــدعفونت در مقابــل

بسیاري از بیماریها و عفونتها بخصوص روزهاي اول 
   احتمال کاهش چاقی و برخی بیماریهـاي مـزمن در

بزرگسالی مثل قلبی عروقی، سرطانها و دیابت
 مهارتهـاي تکـاملی   تکلم بهتر ، هوش باالتر،کسب-

تحصیلی بهتر
همیشه دردسترس
  موجب برگشت سریع رحم به حالت طبیعی کـاهش

خـونریزي بعـد زایمـان و دیــر شـروع شـدن عــادت      
ماهیانه ، پیشگیري از کم خونی مادر

کاهش افسردگی
کاهش احتمال سرطان پستان و تخمدان
 دستیابی سریعتر مادر به  وزن قبل بارداري

:مادرعزیز

 بخصوص میل وتقاضاي شیرخوارشیردهی باید برحسب
)بار8حداقل . (شبها انجام شود

 تخلیه و مکیدن مکرر مهمترین عامل افزایش تولید شیر
.درطول شبانه روزاستمرتب پستان ها 

 8-12توصیه میشود شیرخوار برحسب تمایل حداقل
دقیقه ازهرپستان تغذیه 15-20ساعت براي 24باردر
.شود

میشود حتما قسمت انتهایی شیرمادر که حاوي توصیه
چربی بیشتري است، درهروعده شیردهی داده شود 

تاسبب وزن گیري مناسب نوزاد گردد

کار را ایندوشیده شده،بهتراست بدون توجه به حجم شیرعزیزمادر
زمانیکه مشکل پري پستان تاانجام دهیدشبانه روزدربار8حداقل

.حل شود

براي تخلیه کامل سینه می بستري داریدمادرعزیزدرمواردیکه نوزاد
.برقی استفاده کنیددوش توانیدازدستگاه شیر
تـا  ساعت دریخچـال و 48ساعت دردماي اتاق،6-8شیردوشیده شده 

.ماه درفریزرقابل نگهداري است3

:میزان تولید شیر مادر

به نیاز شیرخوار، دفعات مکیدن پستان ها، محیط و شرایط مناسب، 
آرامش، استراحت، تغذیه خوب مادر و همچنین داشتن کمک و مشوق  

.بستگی دارد
:شمامادر گرامی دالیل کافی بودن شیر 

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر شما افزایش وزن کودك - 
.براساس منحنی رشد است

مراکز (پس الزم است نوزاد به طور مرتب و منظم کنترل وزن شود -
)بهداشتی

باردرروز6حداقل )بدون بو(ادرارزردکم رنگ یا بی رنگ -

ر بار مدفوغ نرم، زرد خردلی و دانه دانه است و بدبونیست پس از ه-
.تغذیه بخصوص در ماه اول وجوددارد

خستگی ، تحریک بیش از حد، تنهایی، گرما، :دالیل گریه نوزاد
سرما، عدم آروغ گیري، گرسنگی، نیاز به تعویض پوشک، بیماریهاي 

... مختلف و 

ممکن است گریه کودك، شما و اطرافیان را به این فکر بیندازد که 
.ستشیرتان کم است یا شیر خوبی نی
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نوزاد پري پستان ازتولدبعد روزچندآیا می دانید مادرعزیز
!!دارید

که دوشیدن صحیح را نمی دانند این مشکل گاهی درمادرانی
درد وناراحتی ،پستان ازمکیدنباعث امتناع نوزادوشدهسازمشکل 

!! می شودشیرروي آوردن به سمت شیشهومادر 
وشیدن روش د،یا نوزاد بستريپري پستان بهتر است در موارد

کار سینه سبک شده نوزاد زیرا با این.صحیح با دست را یاد بگیرید
خواهید کمتري شما احساس دردوشیربخوردراحتی می توانده ب

:توجه. داشت
 درمواردتولد نوزادان نارس یا نوزادان بستري، با روش دوشیدن

می توانید تداوم ) ساعت یکبار3هربادست یاشیردوش برقی (مداوم
.شیردهی داشته باشید

.دوشیدن شیر با دست بهترین روش دوشیدن است
 دقیقه، حمام 5-10استفاده ازحوله گرم و مرطوب به مدت

کردن، ماساژ پستان به جاري شدن شیر قبل ازدوشیدن کمک می 
.کند
هاله وشصت دست طوري که چهار انگشت زیرسینه درست لبه
.روي هاله قرار بگیردوباال
پستان رابه طرف قفسه سینه فشاردهید.
سپس آن را جلو بیاورید.
 بعد جاي انگشتان را روي هاله عوض کنید تا تمام مجاري شیر

تخلیه شود
.براي خروج شیر باید به هاله  فشار  بیاورید نه نوك سینه: توجه

:پستان گرفتن شیرخوارطریقه

پستان زیرراانگشت دیگرچهارراباالي پستان وانگشت شصت 
بمالیدبرلب فوقانی شیرخوارنوك پستان راوقراردهید

سریع باز کندآنگاه به آرامی ورادهان خودنوزادوصبرکنیدتا
دهان واردهاله قهوه اي رنگ آن رانوك پستان و

.دیشیرخوارکن

:درجریان شیردهی صحیح

و به پستان چسبیدهو وچانه ابطورکامل بازدهان شیرخوارباید
هاله پستان قسمت بیشتربه طرف خارج برگشته وهاي اولب 
.دهان شیرخوارقرارگیرددر

:آروغ گیري

شایعترین روش اینست که نوزاد را  چند دقیقه پس از اتمام 
شیر خوردن به آرامی از ناحیه شکم به سر و سینه خود تکیه 

ت مالیم به پشت او سعی در گرفتن دهید و با زدن ضربا
.بادگلوي او نمائید

:وضعیت صحیح شیردهی 

که بهتر است وضع و حالت خود را طوري انتخاب کنید
بتوانید به راحتی شیرخوار را درآغوش گرفته وبه پستان 

.بچسبانید
 نوزاد را بطور کامل از روبرو به سمت خود بچرخانید و نزدیک

خود نگه دارید بنحوي که کل بدن شیرخوار از باال تا پایین حمایت 
. شود
 بسیاري ازمادران شیرده سزارینی در روز اول در وضعیت خوابیده

از آنجا که مادران سزارینی تشویق به راه رفتن .به پهلو راحت هستند
ه بعد می شوند، لذا از روز دوم وضعیت نشسته شیردادن از روز دوم ب

بهتراست ونیزحالت زیربغلی ،که نوزاد را از ناحیه برش جراحی دور 
.قرارداده و مادر احساس راحتی کند

:روش زیربغلی

این روش بغل گرفتن، در نوزادن مادران سزارینی ، نارس، و دوقلوها 
کاربرددارد...و

.


