
 

 

  تغذيه با شير مادر اهميت: 
هر چه .ير مادر غذايي كامل و بدون جانشين براي شيرخوار استش

تغذيه با شير مادر زودتر شروع شود ،شانس موفقيت شيردهي 

 .بيشتر است

  غوزآاهميت : 
حجم مقدار شير در روزهاي اول كم است اما براي نوزاد كافي و 

 از پس اول روز سه دو در پستانها كه يشير. ضروري است

 غليظكه  ميشود ناميده كلستروم يا  آغوز ميکنند، توليد زايمان

 بخش ايمني مواد از سرشار و روشن رنگ به يا و رنگ زرد و

 كه حدي به ميکند محافظت عفونتها برابر در را نوزاد ست وا

 .نامند مي نوزاد واكسن اولين را آن

  تغذيه انحصاري با شير مادر: 
ماه اول تولد فقط از شير مادر براي تغذيه كودك استفاده 6در 

وساير مايعات و غذاها و از دادن آب،آب قند ،شير خشك نماييد 

 .بالمانع استمصرف قطره مولتي ويتامين .ماه اول بپرهيزيد6در 

  شيرخشك خطرات تغذيه با: 
 ايمني بخش در برابر بيماريها است وشيرمصنوعي فاقد عوامل 

 ...عفوني و اختالالت گوارشي شيرخوار را به بيماريها ي ابتالء 

 .بيشتر ميکند

زمينه ساز ابتالء به حساسيت ها مثل آسم و اگزما ،چاقي مفرط 

كاهش بهره اينده است وبي ،عروقيي و ديابت در ،بيماريهاي قل

 .هوشي وتضعيف رابطه عاطفي مادر و فرزند را موجب ميشود 

 

 

 

 مشكالت استفاده از پستانك و شيشه: 
از بکار بردن شيشه شيرو پستانك جدا خودداري نماييد ،چون 

موجب كاهش ميل مکيدن شيرخوار از پستان مادر و كاهش شير 

ت ها و موجب انتقال آلودگي ها ،عفونهمچنين  .مادر ميشود 

فرم دندان ها و قالب فك ها را تغيير بيماري به شيرخوار ميشود و

 .مي دهد 

 عالئم گرسنگي شيرخوار : 
زمان تغذيه شيرخوار وقتي است كه اولين عاليم گرسنگي را از 

خود نشان دهد،مثل افزايش حركات چشمي وباز كردن دهان ، 

پستان، بيرون اوردن زبان چرخاندن سر به اطراف و جستجوي 

 .ايجاد صداهاي ارام و مکيدن دست ها 

كه در اين مرحله معموال گريه از عالئم ديررس گرسنگي است 

 .شيرخوار از گرفتن پستان امتناع مي كند 

  تشخيص كافي بودن شير مادر: 
بهترين راه تشخيص كافي بودن شير مادر ،افزايش وزن شيرخوار 

 6 تعداد بعد به تولد چهارم روز از .اس منحني رشد است بر اس

 واجابت كمرنگ ادرار با ساعت 42 در بيشتر يا مرطوب كهنه

 ساعت  42 در بار 3-2مزاج

  روش دوشيدن شير با دست: 
تمام مادران عزيز بهتر است شيردوشي با دست را براي استفاده در 

 .مواقع لزوم بياموزند 

 ساده آب با فقط را پستان ولي صابون، و آب با را دستها

 پستان زير انگشت دو كه گيرد قرار طوري بايد دست ،بشوييد

 لبه روي باال در شست و پستان هاله تحتاني لبه در درست و

 و داده تکيه سينه قفسه به را دست بايد  ،شود واقع هاله فوقاني

 شير تا آورد جلو به سپس و سينه قفسه طرف به  را پستان اول

 جهات در انگشتان دادن قرار با گاه نآ.شود خارج آساني به

 .ميشوند تخليه هم شير ديگر مجاري هاله، مختلف

با شيردوش برقي و دستي مناسب هم ميتوان شير دوشي انجام 

لودگي از شيردوش دستي  به دليل ايجاد زخم نوك سينه و آ.ددا

 .استفاده نکنيدبوق دوچرخه اي 

  مادر  نگهداري شير دوشيده شده: 
ساعت ماندگاري  2درجه تا  42شير دوشيده مادر در دماي اتاق 

 .دارد 

 ساعت  24در يخچال تا 

 هفته 3تا  4در جايخي معمولي 

 ماه  3درجه تا  84در فريزر منهاي 

 ؟چگونه به كودك بدهيم دوشيده شده راشير 
فنجان  يا قطره چکان و شير دوشيده شده را ميتوان بوسيله قاشق ،

 . به شيرخوار داد

  درصورت بروز مشكالت پستاني يا شيردهي چه بايد

 ؟كرد 
 شيردوشي و تخليه شيرو  شيردهي مکرر به نوزاد-

جعه به نزديکترين مركز بهداشت و مشاوره با تماس يا مرا-

 حاضر در مراكز بهداشت يا بيمارستانهامشاورين شيردهي 

  روش صحيح شيردهي 
سر و نزديك با بدن مادر باشدبدن نوزاد روبروي مادر و در تماس 

صورت شيرخوار روبروي .و بدن شيرخوار در يك امتداد باشد 

دهان نوزاد كامال باز و .پستان مادر و چانه به پستان چسبيده باشد

 .او كامل به طرف خارج برگشته باشدلب تحتاني 



 

 

هاله پستان در قسمت باال كمي ديده شود و در قسمت تحتاني 

اشته باشد و راه تنفس بسته از بيني فاصله د ن مادرپستا.ديده نشود

 .شير مکيدن نوزاد كند و عميق استبعد از جاري شدن . نشود

 . صداي بلعيدن شير شنيده ميشود

 .مادر هنگام شيردادن احساس درد و ناراحتي ندارد

 .تقاضاي او باشد  شيردهي به كودك بايد بر اساس ميل و

  وجود امكانات شيردوشي وشيردهي در تمامي

 بخشهاي بيمارستان 
 .در بخش ها موجود استدستگاه شيردوش برقي و دستي 

 .شيردوش دستي مناسب در داروخانه بيمارستان موجود ميباشد

 در بخش هاي مربوطه ظروف ذخيره و نگهداري شير

 ضور مشاورين شيردهي در صورت نيازح

داريد به پرسنل و در صورتي كه براي شيردهي نياز به كمك 

 .مسئولين بخشها اطالع دهيد تا راهنمايي بفرمايند

 باديك شير مادران بيمارستان شهيداكبرآبان 
 بر مازاد شير و دارند سال يك زير شيرخوار فرزند كه مادراني

 به خود شير اهداء جهت ميتوانند دارند خود كودك نياز

 نمايند اقدام بيمارستانها در بستري و بيمار و نارس نوزادان

 شهيد بيمارستان مادران شير بانك با تماس با عزيز مادران.

 به حضوري مراجعه يا و 04822248020 شماره با باديآاكبر

 .نمايند دريافت را بيشتر اطالعات ميتوانند مادران شير بانك

 اهداء شير           اهداء زندگي

 

 

 

 كلينيك شيردهي 
در درمانگاه آفرينش بيمارستان با حضور مشاور شيردهي با تجربه  

 بادياكبرآشهيد 

 به جز روزهاي تعطيل  84تا  4  ساعت هر روز صبح

  مراقبت آغوشي مادر و نوزاد ،مراقبت كانگورويي
KMC 

براي  نوزاد كه است طبيعي روش يك نوزاد از غوشيآ مراقبت

 صورت به مادر هاي سينه بين برهنه صورت به گرم شدن ،

 به نوزاد پاهاي ميگيرد قرار مادر بدن با تماس در عمودي

 رماد حمايت تحت نوزاد و ميگيرند قرار اي قورباغه صورت

 بسيارمناسب كم وزن با و نارس براي نوزاداناين مراقبت . تاس

 .است و مهم

  تماس پوست با پوست مادر و نوزاد ساعت اول تولد

 چيست؟
نوزاد بالفاصله بعد از تولد روي سينه مادر و در تماس پوست با 

،  تامين گرماي بدن نوزادموجب كه پوست با مادر قرار ميگيرد 

 و مادر عاطفي پيوند،  تنظيم تنفس و ضربان قلب شيرخوار

 تکامل بر آن مفيد اثرات و ميکند تسهيل و تسريع را كودك

  .ميماند باقي زندگي بعدي سالهاي در رواني تعادل و شخصيت

 

دارند و براي تغذيه قانه فرزندانشان را دوست ان عاشهمه مادر

با .نوزادان گواراترين تغذيه كه شير مادر است را انتخاب ميکنند

تغذيه كودكانمان با شير مادر ،فرزنداني سالم و باهوش خواهيم 

 .داشت

 

 

 
 

 

 حمايت مادران درماني و آموزشي مركز

 بادياكبرآ شهيد 

 

 واحد آموزش به بيمار

 ترويج تغذيه با شير مادرواحد 
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