
دوشيدن 
شير مادر 

و نگهداري آن



گاه اتفاق مي افتد مادر مجبور شــود شير خود را بدوشد و به وسيله فنجان، استكان، قاشق، قطره چكان، سرنگ 
و يا حتي لوله به كودك بخوراند . از جمله :

الف( در نوزاد نارس و يا بيماري كه در بيمارســتان بستري اســت و از طريق لوله، سرنگ، فنجان و........تغذيه مي 
شود.

ب(  شير خواراني كه به دليل نقايص جسمي لب و دهان و امثال آن قادر به مكيدن نيستند.
ج( مادري كه در خارج از منزل اشتغال داشته و به هيچ وجه امكان تغذيه 

مستقيم در ساعت كار براي او وجود ندارد.
د( براي جلوگيري از احتقان پســتان يا در شــرايط و موارد خاص 
و معدودي كه بــه دليل بيماري مادر  و يا كــودك و يا هر علت ديگري 

مكيدن و تخليه پستان توسط كودك براي مدتي مقدور نباشد.
   زماني از روز را مي توان براي دوشــيدن شــير انتخاب كرد 
كه پســتان پر از شير باشد. در بيشتر مادران صبح ها پستان ها پرتر 

اســت ولي عمال در هر موقع از روز مي توان پســتان ها رادوشــيد . 
براي مثال مي توان بعد از هر وعده تغذيه شــير خوار،شير اضافي را 

دوشيده و ذخيره نمود.
   بهتر اســت 10 تا 20 دقيقه قبل از شــروع دوشــيدن 

شــير،مادر كمي اســتراحت كند. يك ليوان شير،آب 
ميوه،چاي كم رنگ يا ســوپ بخورد. مايعات 

گرم بيشــتر از مايعات ســرد به 
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ترشح شير كمك مي كنند.
   وسايلي كه براي دوشيدن شــير بكار مي روند بايد تميز باشند شير مادر را مي توان با دست يا وسيله مكانيكي 
مثل پمپ يا شــير دوش هاي و يا برقي دوشيد .اين وسايل بعد از هر بار استفاده بايد  فوراً  شسته شوند )شير دوش هاي 
دســتي خصوصه نوعي كه شبيه برق دوچرخه است خيلي مناسب نيســتند و بهتر است حتي المقدور مورد استفاده 

قرار نگيرد.(
   دست ها را بايد با آب و صابون،ولي پستان را فقط با آب ساده شستشو داد و از بكار بردن هر گونه كرم، و لوسيون 

و ........پرهيز كرد.
  موقع دوشــيدن شير، مادر بايد در وضعيت راحتي باشــد،بهتر است بنشيند و اگر ممكن است، پاها را كمي باال 
بگذارد .محيط نيز بايد ســاكت و آرام باشد و به صدا در آمدن زنگ تلفن و يا زنگ منزل و ساير امور باعث قطع دوشيدن 

شير نشود.
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   هنگام دوشــيدن شــير اگرمادر به كودكش فكر كند و يا تصور شير 
دادن و در آغوش گرفتن آن را داشته باشد به ترشح و جاري شدن شير كمك 

مي كندوكنار كودك نشستن و به او نگاه كردن نيز همين اثر دارد.
    براي بهتر جريان يافتن شــير توصيه مي شود يك حوله گرم و مرطوب به مدت 5 تا 10 
دقيقه روي پســتان و نوك آن قرار داده شود. حمام كردن يا ماساژ دادن هم به اين كار كمك مي 
كند بدين ترتيب كه : يك دست زير پستان و دست ديگر باالي آن قرار گيرد. با حركت يك يا 
هر دو دست همزمان با هم از طرف قفسه سينه به طرف نوك و زير پستان مجاري 
شير لمس شده و شير به طرف مخازن آن كه در زير هاله پستان قرار 

دارند،جريان پيدا مي كند. 3

کسی صدای من رو 
می شنوه؟

من شیر می خوام!!!



روش دوشیدن شیر
روش هاي مختلفي براي دوشــيدن شــير 

وجود دارد . مادر مي تواند با دســت يا دســتگاه شيرش را بدوشد.
دوشيدن با دست روشي ساده راحت و ارزان است.

دوشيدن با دست بايد توســط خود مادر انجام گيرد دوشيدن شــير توسط فرد ديگر 
ممكن است باعث آسيب بافت پستان شود.

براي دوشيدن شير با دست،دســت بايد طوري قرار گيرد كه 2 انگشت زير پستان و درست در لبه تحتاني 
هاله پستان و شســت در باال وروي لبه فوقاني هاله واقع شود .آن گاه بايد دست را به قفسه سينه تكيه داد و اول پستان 
را به طرف قفســه سينه برد و سپس كيســه هاي شيري كه شــبيه نخود يا نخ گره خورده زير دست لمس مي شود را 
 طوري بين انگشتان فشرد كه شــير دوشيده شود(  براي خروج شير بايد روي اين قســمت فشار وارد شود نه به نوك 

يا خود پستان.
زيرا فشار دادن نوك پســتان نه تنها سبب جاري شدن شير نمي شود بلكه موجب ترك خوردگي،سوزش و نازك 

شدن پوست نوك پستان هم مي شود . 
با قرار دادن انگشــتان در جهات مختلف هاله مجاري ديگر شير 
هم تخليه مي شوند. هنگام دوشــيدن شير با دست،بايد براي جمع 
آوري شــير از ليوان يا ظرف دهان گشــاد)كه قبال جوشيده است( 

استفاده نمود. 
گاهي الزم اســت ليوان تميزي هم زير پســتان ديگر قرار داده 
 تا قطره هاي شــيري كه هم زمان با دوشــيدن از پستان دوم ترشح 

مي شود جمع آوري گردد. 
براي دوشــيدن شــير عالوه بر روش فوق كه ذكر شــد. از شير 
دوشــهاي برقي نيز مي توان اســتفاده كرد. اين نوع شير دوش ها به 
صورت تكي يا دوتايي )جهت دوشــيدن همزمان پستان هاي مادر( 
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در دســترس مادران قرار دارند و قابل استريل شــدن در آب جوش بوده با برق يا باطري كار مي كنند قدرت مكش آنها 
بسيار مناسب است و بدون هيچ گونه درد و ناراحتي مقدار بيشتري شير را در زمان بسيار كمتري از پستان ها ي مادر  
مي دوشند و به هيچ عنوان با دســت تماس ندارند در نتيجه ميزان آلودگي نيز در دوشيدن شير به حداقل 
ممكن مي رسد اين شير دوش ها در منزل و يا محل كار مادران شاغل قابل استفاده هستند  شير 
 دوشــيده به باكتري هاي پوست آغشته مي شــود پس شستشوي دست ها و وسايل 

ضروري است.
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ظرف نگهداری شــير مــادر به 
مدت 25-20 دقيقه بايد جوشــانده شــود. جنس 

ظروف بايد شيشــه اي يا پالستيك سخت و فشــرده باشد)شيشه 
ارجح است(كيســه هاي پالســتيكي پلي اتيلن اخيرا براي فريز يا يخ زدن شــير 

بكار مي رود ولي امكان نشست شــير و خطر آلودگي زياد است، اين كيسه ها بايد در وضعيت 
عمودي در فريز ر قرار گيرد و شير زود مصرف شود.

شــير دوشيده شده را در درجه حرارت اتاق به شــرطي كه دور از آفتاب گرماي چراغ و يا شوفاژ باشد زير 25 
درجه سانتي گراد حداكثر تا 8 ساعت و زير 27 درجه تا 4 ساعت قابل استفاده است ولي بايد توجه داشت،شيري كه در 

درجه حرارت اتاق نگهداري شده باشد ديگر قابل فريز كردن نيست.
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شــير دوشيده شده را مي توان تا 72 ســاعت در يخچال نگهداري نمود. ظرفي كه براي فريز  كردن به كار مي رود 
بايد فقط تا سه چهارم از شير پر شود تا جاي يخ زدن نيز داشته باشد بهتر است روي ظرف،تاريخ دوشيدن شير هم ثبت 

شود تا در هر بار استفاده، اول شير هاي قديمي تر مصرف گردد. 
در صورتي كه شير مادر در قسمت جا يخي يخچال نگهداري شود تا 2 هفته و در فريزرهاي معمولي )18 - درجه( 

تا 3 ماه و در فريزرهاي صنعتي )32 – درجه سانتي گراد( تا 6 ماه قابل استفاده است.

شیر فریز شده را چگونه باید ذوب كرد ؟
براي مصرف شير دوشيده شده منجمد هرگز ظرف محتوي شير را نبايد مستقيما بر روي اجاق قرار داد، بلكه بايد 
آن را در مدت نيم تا يك ساعت به درجه حرارت بدن رســاند )با چكاندن يك قطره شير روي ساعد، حرارت مناسب را 

مي توان تشخيص داد( .
الف(ظرف محتوي شير فريز شده را بايد در ظرف آب ولرم گذاشته و به آرامي تكان داد تا كم كم يخ آن باز شود و يا :
ب(ظرف محتوي شــير را در قابلمه اي كه مقداري آب دارد روي اجاق گاز  )بــن ماري تا 40 درجه( قرار داد.گرم 
كردن ســريع شير در روي اجاق يا فر يا ماكروويو باعث مي شود كه ويتامين هاي آن به سرعت تخريب  شود. ظرف شير 

بعد از ذوب و گرم شــدن بايد در مدت 8 ساعت مصرف شود. هرگز نبايد شير 
ذوب شده را دوباره فريز نمود. بعد از ذوب و گرم كردن، چربی شير دوشيده 

جدا می شود كه جای نگرانی نيست.

)Cup Feeding( تغذیه با فنجان
 اين روش يك روش ايمن، عملی و ساده برای 
تغذيه شيرخواران مبتال به انواع زيادی 
ازمشــكالت بالينــی می 
و  باشــد  7



عموما درمواردی كه شيرخوار 
قادر به بلع بوده وليكن هنوزنمی تواند پســتان 

را به خوبی بمكد صورت می گيرد.

مزایای استفاده از تغذیه با فنجان نسبت به بطری:
   روش خوشايند و غير تهاجمی برای شيرخوار

   اجازه به شيرخوار جهت اســتفاده از زبان و چشيدن 
شير

   امكان بستن دهان در صورت نخواستن شير
   حفــظ ضربان قلب، تنفس و ســطح اكســيژن بدن 

شيرخوار در حد مناسب 
  اجازه به شــيرخوار در تنظِيم زمان، مقدار و ســرعت 

تغذيه
   شستن آســان فنجان نســبت به بطری و سر 

پستانك
   مصــرف انرژی كمتر و حفظ حــركات طبيعی زبان 

و فك
   دادن اختيار در مقدار و مدت شيرخوردن

   حفظ و تداوم تغذيه با شير مادر
   كاهش پوسيدگی دندان

   كاهش ابتال به عفونت گوش
   عدم ايجاد سردرگمی در گرفتن پستان

   عادت نكردن به تغذيه با بطری
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روش شیر دادن با فنجان:
تغذيه را در شــيرخوار گرســنه، بيدار و 
هوشيار انجام دهيد. ضمن حفاظت از پشت، 
سر و گردن شيرخوار وی را به طور نشسته يا 

نيمه نشسته در بغل خود نگه داريد.
زدن  از دســت  پيشــگيری  جهــت 
شــيرخوار بــه فنجــان، او را در مالفــه ای 
 بگذاريد و دستهايش را زير مالفه قرار دهيد.

نيمی از فنجان را از شير پر كنيد.
فنجان را به آرامی بر روی لب پايين و لبه 

آن را به قسمت بيرونی لب باال تماس دهيد.
فنجان را جهت رسيدن شير به لب های 
شيرخوار به آرامی كج نماييد. ضمن اجازه به 
شــيرخوار در خوردن شير، از ريختن شير به 

دهان شيرخوار پرهيز نماييد.
پس از شــير خــوردن آرام و با ريتم 
مناسب و اجازه دادن به شيرخوار 
در دريافت مقدار شــير 
درخواســتی، 

9



10

طــول مــدت تغذيه توســط 
شــيرخوار تعيين می شود و او پس از سير شدن 

با بستن چشم و دهان، ختم تغذيه را اعالم می نمايد.

مرسی 
مامان 

که 
هستی



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432
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