
احتماًال شما هم مي دانيد كه شير مادر بهترين غذا براي 
نوزاد است ولي آيا اين را هم مي دانيد كه شير مادر 

مزايايي بيشتر از يك ماده غذايي صرف دارد؟ شير مادر 
عالوه بر اينكه حاوي تمام ويتامين ها و مواد غذايي الزم 

 ماه اول زندگي است حاوي مواد ضد 6براي نوزاد در 
بيماري نيز بوده و كودك شما را از بيماري ها مصون مي 

دارد. به همين دليل است كه انجمن كودكان آمريكا شير 
 ماه اول زندگي 6مادر را تنها غذاي الزم براي كودك در 

مي داند. مطالعات علمي نشان مي دهند كه شير دادن براي 
 سالمت مادر نيز مفيد است.

فوايد شير دادن براي كودك و مادر:  

محافظت در مقابل مشكالت گوارشي، تنفسي و عفونت هاي 
تقويت هوش  - محافظت در مقابل ايجاد آلرژي - گوش
 -  کاهش احتمال جلوگيري از چاقي در سنين باالتر - نوزاد

 "سندرم مرگ ناگهاني نوزاد كاهش احتمالي خطرزردی -  
جلوگيري از ابتال نوزادان نارس به عفونت و فشار خون  –

- ايجاد رابطه عاطفی بين مادر ونوزاد -  باال در سنين باالتر
كاهش خطر  - كاهش استرس و خونريزي پس از زايمان

كاهش خطر ابتال به پوكي  سينه و تخمدان - ابتال به سرطان
   و...استخوان (استئوپروز) در سنين باال

 روش صحيح بغل کردن نوزاد:

بهترين وضعيت شير خوردن نوزاد وضعيت زير بغلی و 
 گهواره ای است .

در وضعيت گهواره ای سر نوزاد در زاويه ی آرنج ، تنه 
 او روی ساعد وباکف دست باسن نوزاد نگه داشته ميشود.

  

دروضعيت زير بغلی نوزادرا به گونه ای در آغوش 
بگيريد که باسن او روی بالشی درکنار مادر تکيه دارد و 
مادر با دست سر وتنه نوزاد را نگه می دارد.              

 

 در موقع به پستان گذاشتن نوزاد دقت کنيد که:

 سر (گوش ها و گردن )و بدن (پاسن )نوزاد را در امتداد  

   خطی مستقيم نگه داريد. 

  بدن و صورت نوزاد را روبروی پستان قرار دهيد .    

   بينی نوزاد را مقابل نوک پستان قرار دهيد. 

 همه بدن نوزاد را حمايت کنيد،نه فقط گردن و شانه را 

چند بار  بدن نوزاد را نزديک بدن خودتان نگه داريد .
نوزاد را با نوک پستان تماس دهيد.لبهای    

ود منتظر تا زمانی که دهان نوزاد به اندازه کافی باز ش  
  بمانيد.

پس از باز کردن دهان ، نوزاد را به سرعت وبا ماليمت به 
طرف پستان خود حرکت دهيدبه طوری که لب بايينی به 

  خوبی زير نوک و هاله پستان قرار گيرد.

  

پس از گرفتن پستان با مشاهده عالئم زير ميتوانيد بفهميد   
که آيا نوزادتان پستان شما را به شکل صحيحی گرفته است 

 يا خير؟

 *چانه نوزاد بايد در تماس با پستان شما باشد.  

*لبها به خصوص لب بايينی نوزاد به طرف بيرون کشيده 
 شده باشد 

 * دهان نوزاد کامال باز باشد. 

*قسمت بيشتری از هاله پستان (هاله با اندازه طبيعی )در 
باالی لب فوقانی و قسمت بسيار کمی از هاله در زير لب 

 تحتانی او قابل ديدن است .

*بعد از استمرار شيردهی و گذشت زمان وکسب مهارت 
،نوزاد بايد مکش های آرام وعميق ،همراه با وقفه های 

  کوتاه مدت داشته باشد.

*صدای بلع شير شنيده شود ،به جز چند روز اول که حجم 
 شير مادر کم است .

*دفعات و مدت زمان تغذيه نوزاد بنا به ميل و درخواست 
 باشد. 

برای دوشيدن شير بهتر است ابتدا جاری شدن شير را 
 تحريک نموده سبس اقدام به دوشيدن شير نماييد.

 چگونگی تحريک بازتاب جهش شير :

* استراحت در محل خلوت ،روی صندلی راحت 
 همراه با نوشيدنی گرم و ديدن شير خوار يا عکس او 

* گرم کردن بستان ها با کمبرس گرم يا با دوش 
 گرفتن 

* ماساژ پستان با روش دو دستی ، غلتاندن مشت بسته 
روی پستان ، استفاده از انگشتان دست به صورت نوازش 
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و ضربه ماليم به پستان ،تحريک نوک پستان به صورت 
  با انگشت نشانه و شست قهوهایلمس نوک و هاله 

 مراحل دوشيدن شير :

- موقعيت قرار گرفتن دست ، شست در باال و دوانگشت 1
اول و يا ساير انگشتان زير پستان روی هاله پستان طوری 

قرار ميگيرد که حدود  سه سانتيمتر به اندازه يک بند 
انگشت شست از قاعده نوک پستان فاصله داشته باشد و در 
 دو طرف پستان در مقابل هم قرار گيرد.                     

- پستان به طور مستقيم به طرف قفسه سينه فشار داده 2
 شود .

- پستان را به کمک شست و انگشتان به طرف جلو 3
آورده و بعد روی هاله قهوهای فشار وارد نموده تا شير 

 خارج شود .

  را مرتب تکرار شود.3 تا 1-مراحل 4

- پس از چند دقيقه دوشيدن ، محل شست و انگشتان دور 5
 هاله تغيير ميکند تا تمام مخازن شير تخليه شود . 

 

 دقيقه 30تا 20تمام اقدامات دوشيدن شير معموال 
 وقت می گيرد .

دوشيدن شير نبايد به پستان صدمه بزند لذا بايد از فشار 
دادن پستان ، کشيدن پستان و نوک آن ، لغزاندن دست 

روی پستان که موجب کوفتگی و آسيب بافت پستان شود 
                                                  .  پرهيز نمود 

 چند وقت يکبار با يد شير دوشيده شود: 

 تعداد دفعات دوشيدن بستگی به داليل آن دارد :

-تغذيه با کلستروم (آغوز )، در نوزادی که قادر به 1
 سی 10 تا 5مکيدن نيست ،آغوز مورد نيار را به مقدار 

  2 تا 1سی (به اندازه يک تا دو قاشق مربا خوری ) هر 
 ساعت 

- تغذيه نوزادان کم وزن در هنگام تولد يا نوزادان بيمار 2
بر حسب نياز نوزاد معموال هر سه ساعت يکبار يا هشت 

  ساعت 24بار در 

- تداوم شير در هنگام بيماری مادر يا شير خوار ،به 3
تعداد دفعاتی که شير خوار به طور طبيعی تغذيه ميشود 

 (هشت بار يا بيشتر ) 

- دوشيدن شير به منظور افزايش توليد شير ،دوشيدن 4
 دقيقه حد اقل شش بار در روز وحداقل 20شير به مدت 

 يک بار در شب برای برقراری مجدد شير دهی 

- تسکين احتقان پستان ، هر چند بار و هر مقدار  شير 5
که برای تسکين پستان ها و کشش نوک پستان ضروری 

است دوشيده ميشود تا شير خوار بتواند به راحتی پستان را 
 بمکد 

- رفع نشت شير از پستان ، دوشيدن در حدی که فشار 6
 داخل پستان کاهش يابد .

:ذخيره شير   

جهت ذخيره کردن شير استفاده از ظروف شيشه ای يا 
 پالستيک سفت توصيه ميشود .

 4 درجه )به مدت 25شير ذخيره شده در دمای اتاق (تا 
 ساعت ،در 48 درجه )به مدت 4 تا 2ساعت، در يخچال  (

  ماه 3 هفته ، در فريزر : 2جايخی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش شير دهي ونگهداري شير 

 به مادران
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