
آموزش 
شیردهی

همان طور که می دانیم شــیر مادر 
بهترین غذایی اســت که خداوند 
متعال برای شیرخوار در نظرگرفته 
است و هیچ غذا یا نوشیدنی دیگری 
جایگزین شــیر مادر نخواهد شد. 



تماس  آیــا میدانیــد 
پوست نوزاد با پوست مادر، پس از 

زایمان چه اهمیتی دارد؟
*پدیدآمدنآرامشدرمادروشیرخوار

*ثباتضربانقلبوتنفسنوزاد
*گرمنگهداشتنبدننوزاد

*کاهشگریهواضطرابنوزاد
*تسهیلدربرقراریارتباطمادرونوزاد

*برخوردارینوزادازآغوز

صفحه 2

وشیرخوار هم اتاق باشند؟چــرا بهتر اســت مادر 
*برقراریرابطهیقویعاطفیمیانآنها

*شیردهیبهموقعبرطبقمیلوخواستنوزاد

*افزایشتولید،ترشحوبرقراریجریانشیرمادر

وضعیتنوزاد*عدماســترسونگرانیمادربهدلیلآگاهبودناز

خشک*اطمینــانازعدمتغذیهینوزادباشــیر

فواید شیردهی برای مادر

لازبارداریبر
ربهوزنقب

رســریعت
*وزنماد

میگردد.

خــونریزیهایپساز
درنتیجه؛

یشــود
حمجمعم

*ر

دهادیرتر
رهیپریو

شروعدوبا
ریعترکاهشمییابدو

زایمانس

یرابهتعویقمیاندازد.
ودوحاملگیبعد

خواهدب

رحمراکاهشمیدهد.
ودهانهی

،تخمدان
انپستان

تالبهسرط
*اب

واربرقرارمیکند.
دروشیرخ

یمحکمتریبینما
*ارتباطعاطف

ودردسترساست.
مهجا،تازه

همیشهوه
شیرمادر

*

خانوادهکمکمیکند.
*بهاقتصاد

دردوران
ـتخوانرا

شکســتگیاسـ
ــتخوانو

*پوکــیاس

کهنسالیکاهشمیدهد.

بهارمغان
*اجرمعنویبسیاریرابرایمادر

میآورد.



فواید تغذیه با شیر مادر 
برای شیر خوار

*شــیرمادربــهتنهاییهمهینیازهــایغذایی
شیرخوارراتاپایان6ماهگیبرآوردهمیسازد.

*کودکرادربرابربیماریهاوعفونتهامقاومترمیسازد.
*بهراحتیهضممیشود.

*بهدرمانبسیاریازبیماریهاینوزادکمکمیکند.
*بهرهیهوشینوزادراباالمیبرد.

*آلرژیهاوآســم،بدخیمیها،ســوءتغذیــه،چاقی،
فشــارخون،دیابت،بیماریهایگوارشی،بیماری

هایقلبی-عروقیوتنفســیو...راکاهش
میدهد.

بنابرایــن بدانیم که باید 

تغذیه بر حسب تقاضای  نوزاد باشد.

ر،محدودیتزمانی
تانمــاد

یهازپســ
تغذ

بهتراســت
ازمانبندیکرد.

نبایدآنر
نداردو

د،شیردهی
وارتقاضامیکن

هشــیرخ
هرزمانیک

یگرســنگیدر
نشــانهها

د.بادیدن
انجامگیر

خدهیدو
یاوپاســ

هگرســنگ
ــیرخوارب

ش

اننشوید.
شیرخوارت

ظرگریهی
منت
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عالئم گرسنگی در نوزاد:
* بیدارمی شود.

* دست ها وپاهایش را تکان می دهد.
* معموالً با دهان وچشم ها دنبال چیزی می گردد.

* در مرحله ی پایانی، اگر که شیردهی دیر انجام  پذیرد، 
شیرخوار دچار زجر می شود وگریه می کند که بهتر است 
پیش از این مرحله شــیردهی انجام گیرد وشیر خوار 

بدون گریه به    خواسته اش برسد.
نکته : در صورت عدم در خواســت شیر ویا خواب طوالنی 
نوزاد، مادر باید شــیرخوار را بیدار کند وشیردهی را انجام 
دهد ) یادمان باشد که شــیر خوار طی 24 ساعت حداقل 8 
تا12 بار ویا بیشتر شــیر می خورد.( بنابراین اجازه بدهید 
یک پستان را خالی کند، سپس از پستان دیگر شیر بخورد.
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شیوه ی درست شیر دهی:
متداولترین وضعیت یعنی مدل سنتی یا گهواره ای را 

توضیح می دهیم:
ابتدا دست هایمان را با آب وصابون میشوییم وسپس در 
وضعیتی آسوده قرار میگیریم. ) اگر وضعیت مناسبی 
نداشته باشید، شــیر دهی شما را خسته وکالفه خواهد 

ساخت(
شــیرخوار را به گونه ای در آغوش بگیرید که سرش در 
خمیدگی آرنج قرار بگیرد وبا کف همان دســت، باسن 
نوزاد را نگه دارید، نوزاد را کاماًل روی سینه برگردانید که 
سینه وشکم نوزاد به طرف سینه وشکم شما قرار بگیرد.

برای اینکه  وزن پســتان از روی چانه ی نوزاد برداشته 
شــود و راه هوایی برای او باز گردد، چهار انگشت دست 
دیگر را کاماًل ته پســتان ببرید وآن را با انگشت شصت، 
باالی هاله ی قهوه ای نگه دارید. نکته ی مهم در شــیر 

دادن این اســت که شــیرخوار باید نوک وهاله ی 
قهوهای پستان را تا آن جا که ممکن است به دهان 

ببرد وآن را بمکد. در صورتی که لب هایش غنچه 
باشد وفقط نوک ســینه را بمکد، نوک سینه 
را زخم میکند، هوا را می بلعد وشــیر کافی 
نخواهد نوشــید. برای جلوگیری از این اتفاق 
شایع، در شروع شیر دهی ابتدا با نوک پستان، 
 لب شــیرخوار مرتبا لمس میکنیم ومنتظر 
می شویم تا شیرخوار دهانش را باز کند و آن گاه 

به سرعت نوک پســتان را همراه با هاله ی قهوه 

ای در دهانش قرار گیرد، در ایــن صورت اگر از نیم رخ 
نگاه بیندازیم، چانه ی نوزاد به پســتان مادر چسبیده 
یا نزدیک به آن اســت واگر هاله ی قهوه ای دیده شود، 
بیشــتر در بخش باالیی هاله ی قهوه ای است تا پایین 
آن. مادر نیز در این وضعیت دردی احساس نخواهد کرد.

راه حل چیست؟

رهنگامشیردهیاحســاسدرددرنوک
اگ

شیرخوارمقدار
وجهشدیدکه

نداشتیدویامت
پستا

یازهالهیقهوهایرانگرفتهاست،دراینحالتبایدبه
کاف

وارخارجکنید
راازدهانشیرخ

یکیازروشهایزیرپســتان

دردهانبگیرد:
ودوبارهتالشکنیدتاپستانرابهشکلصحیح

یرخواررابهسمتپایینفشاردهید.
*چانهیش

ـتانراکهنزدیکبهلبباالیی
*باانگشت،قسمتیازپسـ

شیرخواراسترابهطرفپایینفشاردهید.

دراازگوشهی
کوپاکیزهیخو

*انگشــتکوچ

رخواروارددهانشکنید.
دهانشی
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چگونه بفهمم که شیرخوارم 
درست شیر میخورد؟

*بدنشیرخوارروبهرویبدنمادراست.
*ســرشیرخواربهطورمســتقیمودرامتدادبدنشقرار

گرفتهاست.
*سرشیرخوارنزدیکپستاناست.

*دهانکاماًلبازولبهابهبیرونبرگشتهاست.
*چانهاشبهپستانچسبیدهاست.
*مکیدنهاکندولیعمیقاست.

*پــسازهربارمکزدن،صدایقورتدادنشــیر
شنیدهمیشود.

*مــادردردیدرنــوکپســتانشاحســاس
نمیکند.

کــه  بفهمــم  چگونــه 

شیرخوارم سیر شده است؟

خوارانبدنیسفت
یشترشیر

وعتغذیه،ب
*درشــر

بدنشانشلمیگردد
سیرشدن،

سازتغذیهو
دارندکهپ

وآرامشمییابند.

دهباشند،
شــیرکافیدریافتکر

خوارانوقتی
یشترشیر

*ب

شانادامه
کیدنآرام

.البتهبرخیبهم
انرارهامیکنند

پســت

شانبگیرد.
یکهخواب

هندتازمان
مید

رارهاکند
کپستان

خوارابتدای
هدهدشیر

دربایداجاز
* ما

دشیرمغذی
تانوزادبتوان

گررابدهد
سپستاندی

وسپ

انتهاییرادریافتکند.اینکارسببتولید

شترشیرمیشود.
بی
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روزها

یک باریک باراول

دو  باردو  باردوم

سه  بارسه  بارسوم

    3 تا 4 بار وبیشتر )تا 1- 1/5 ماهگی(    6 تا 8 بار و بیشترچهارم به بعد

حداقل تعداد دفعات دفع مدفوعحداقل تعداد دفعات دفع ادرار

از کجا بفهمم که شیرم کافی است؟

شیرخوارم به اندازه کافی شیر می خورد؟
* ضمن اطمینان از درســت گرفتن پستان وتغذیه 
براساس میل شــیرخوار) 8بار یا بیشتر(، پر وخالی 
شدن پستان، یا ســه عالمت:1. وزن نوزاد 2. تعداد 
دفعات دفــع ادرار 3. تعداد دفعــات دفع مدفوع او 

میتوانیم به کافی بودن شیر مادر پی ببریم.
* نخستین ومهمترین عالمت، وزن گیری شیرخوار 
است. نوزاد در چند روز نخســت پس از تولد ممکن 

اســت حدود 7 درصد وزن زمان تولدش را از دست 
بدهد. که این مسئله در صورت تایید پزشک میتواند 
طبیعی باشد. از حدود روز پنجم به بعد، نوزاد باید بر 
پایه ی منحنی رشد وزن گیری مناسبی داشته باشد.

* عالمت دوم وســوم، الگوی دفــع ادرار ومدفوع 
می باشد.

در صورتی که تعداد دفعات ادرار ومدفوع کمتر از این تعداد ومدفوع خشک وسفت باشد یا شیرخوار وزن گیری 
مناسبی نداشت، حتمًا به پزشک مراجعه کنید.
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چه زمانی نیاز دارم که شیرم را 
بدوشم؟

دنشیروجود
ممکناســتدالیلمختلفیبرایدوشــی

شد.امامهمترینایندالیلعبارتنداز:
داشتهبا

سدادمجرا)دراینزمانیکیازموثرترین
*درشرایطاحتقانپستانیاان

ــتانپرودردناکاست
نها،تخلیهیپســتاناست.(زمانیکهپس

درما

ردوشیدهشود.
ذیهوتخلیهیپستاننیست،بایدشی

رخوارقادربهتغ
وشــی

اشد.مانندزمانی
یرادورازمادرب

خوارچندساعت
*زمانیکهنیازاستشیر

کهشیرخواربستریاستیامادرشاغلاست.

رخوارتانتواناییمکیدنرا
دشــیر)هنگامیکهشــی

*برایحفظتولی
ندارد.(

شد،مادربایدپس
ربهمکیدننبا

هشیرخوارقاد
نکته: چنانچ

یحاًدر6ســاعتنخست
ضامکانوترج

اززایمانبهمح

آنراهر3ساعت
شــروعنمایدو

دوشیدنرا

تکرارکند.

چه کنم تا تولید شیرم افزایش یابد؟

مهمترین عامل برای افزایش تولید شیر، 
مک زدن های مکرر شیرخواراست که منجر 
به تخلیه ی شیر از پستان میشود.
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چگونه شیرم را بدوشم؟
* در ابتدا شــرایط الزم را برای دوشیدن شیر فراهم 
میکنیم. به این صورت کــه اگر مادر نیاز به تخلیه ی 
مثانه خود دارد، آن را تخلیه کند، ســپس دست ها را 
با آب وصابون بشــوید. پیش از شروع دوشیدن شیر 
بهتراست که به کمک روشهای زیر، رفلکس جهش 

شیر)خروج شیر از پستان( را تحریک کند:
* مصرف مایعات گرم

* فکر کردن به نوزاد، نگریستن و یا نشستن در کنار او 
و یا شنیدن صدای نوزاد به ترشح شیر کمک میکند.

* اســتفاده از حوله ی گرم ومرطوب به مدت 10 تا 15 
دقیقه روی پستان وحمام کردن یا ماساژ دادن پستان 

به جاری شدن شیر کمک میکند.
* در وضعیت راحتی قرار میگیریم.

* می توانیم با دست ویا دستگاه، شیرمان را بدوشیم 
اما بهترین روش به وسیله ی دست است که کمترین 

آسیب را به بافت پستان وارد میکند.
* برای دوشیدن به روش دستی، دست را طوری قرار 
می دهیم که چهار انگشــت زیر پستان، درست در 
لبهی هالهی قهوه ای وانگشت شصت در باال ودرست 

روبه روی انگشت اشاره قرار بگیرد.
* پستان را به طرف قفسه ی سینه کمی فشار می دهیم.

* در این حالت کیسه های شــیر را که بین انگشتان 
احساس می شود، فشار می دهیم  و رها      میکنیم.

* باید این عمل در جهت های مختلف هاله ی قهوه ای 
تکرار شود تا تمام مجراهای شیر تخلیه گردد.

* دقت کنید که در هر بار دوشــیدن، هر دو پستان را 
متناوب تخلیه کنید.

* مدت دوشیدن بستگی به علت آن دارد، اما معموالً 
برای تخلیه ی کافی هر دوپستان، در حدود 15 تا  20 

دقیقه زمان الزم است.
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را نگهداری کنم؟چگونه شیر دوشیده شده 

شیردوشــیدهشــدهرادرونظرفشیشهاییا

ظروفیکهازپالســتیکهایســختوفشردهساخته

شدهاند،میریزیمودرشرامحکممیبندیم.

دقتکنیدکهرویظرف،تاریخوســاعتدوشــیدنشــیر

ثبتشــود.شیردوشیدهشــدهدرهوایآزاداتاق،دردرجه

حــرارت15-25ســانتیگرادتــا8ســاعتودردرجه

حرارت25-27سانتیگرادتا4ساعت،قابلنگهداری

است.درونیخچالتا72ســاعت)3روز(ودر
فریزرتا3ماهقابلنگهداریاست.

روش تغذیه ی شیرخوار  با شیر دوشیده شده
شیر دوشیده شده را با این روش ها به شیرخوار بدهیم:

* فنجان
* قاشق مربا خوری

* سرنگ
* قطره چکان

چرا نباید به شیرخوار، شیشه ی 
شیر با پستانک) گول زنک( داد؟

*  موجــب انتقال آلودگی وایجــاد بیماری در 
شیرخوار می شود.

*  باعث تغییر فرم دندان ها وقالب فک و در نتیجه 
اختالل در تکلم می شود.

*  تغذیه با شیشه شیر یکی از مهمترین دالیل امتناع 
نوزاد از گرفتن پستان است.

*  کاهش مکیدن پستان توســط نوزاد باعث کاهش تولید 
شیر مادر می شود.
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بهداشت پستان

دشــویندهبرایشســتنپســتانها
*ازموا

تفادهنکنید.)اینموادتحریککنندههستندوممکن
اس

بواردکنند(،شستوشویپستانها
استبهبافتپستانآسی

کباردرروزکفایتمیکند.
باآب،ی

زشیرخودراروینوک
زهربارشیردهییکقطرها

*بهتراســتپسا

ذاریدتادرمعرضهواخشکشود.
پستانباقیبگ

استفادهکنید.
*ازسینهبندهاینخیوآزاد

راهبادردوسوزشدرنوک
*بامشاهدهینقاطسفیدرنگهم

هانشیرخوار،
تانهاویادرد

یاهالهیپســ

یمراجعهکنید.
همراکزبهداشتی-درمان

ب

شتهباشیدبزرگیوکوچکی
*توجهدا

زانشیرندارد.
پستانهانقشیدرمی

 مصرف دارو
 در زمان شیردهی

بســیاری از داروها در شــیر 
ترشــح می شــوند و به نوزاد 
شــیرخوار منتقل میشوند. به 
همین دلیل، قبل از مصرف هر 
دارویی با پزشک خود مشورت 
نمایید. همچنیــن توجه کنید 
این احتیاط و محدودیت شامل 
داروهای گیاهی وســنتی نیز 
میشــود وحتــی در مواردی 
خطــرات ناشــی از داروهای 
گیاهــی، بیــش از داروهای 

شیمیایی است.

صفحه 11
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