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 نحوه صحيح در آغوش گرفتن  وپستان گرفتن شير خوار

 .بدن شيرخوار روبروي مادر و در تماس نزدیک با بدن او است

 .سر و بدنش در یک امتداد قرار دارند

 .صورتش روبروي پستان مادر و چانه اش به پستان چسبيده است

به طرف خارج برگشته ،نوک و قسمت  دهان کامال باز و لب پایين او

زیادي از هاله پستان در دهان نوزاد می باشد وقسمت کمی از هاله 

 .پستان در باالي لب باالیی او مشاهده می شود 

 .مادر هنگام شير دادن نباید احساس درد و ناراحتی کند

پستان مادر با سوراخ هاي بينی شيرخوار فاصله داشته و راه تنفس 

 .او را نبندد

مکيدن ها آهسته ولی عميق است وصداي بلعيدن شير به خوبی 

 .شنيده می شود

شيرخوار پس از احساس رضایت و سير شدن، خودش پستان را رها 

  می کند

 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

   

 

3 

 

کنار هم بودن مادر ونوزاد در شب وروز وپرهيز از دادن گول زنک 

وبطري به شير خوار  از اصول مهم تغذیه با شير مادر می ( پستانک )

 باشد

باید غذاهاي کمکی به ( روز کامل  081) ماهگی   6پس از پایان 

شيرخوار داده شود و تنوع غذاها و مقدار آن بتدریج افزایش یافته 

 . و تغذیه شيرخوار باشيرمادر ادامه یابد

در سال دوم استفاده از غذاهاي خانواده همراه با ادامه تغذیه 

 .                  باشيرمادر در تامين نيازهاي تغذیه اي شيرخوار حائز اهميت است

 چند فایده شير مادر 

تغذیه با شير مادر ابتال به چاقی وبيماریهاي قلبی عروقی ،پر .0

 .فشاري خون ،سرطانها ودیابت را در بزرگسالی کاهش می دهد 

تغذیه با شير مادر از ابتالء کودک به  اسهال ،آسم،آلرژي وعفونت .2

 .هاي گوارشی وتنفسی محافظت می کند 

شير هر مادر براي فرزندخودش  بهترین است وترکيب آن بر  .3

اساس تغيير نياز هاي او برحسب سن وحتی در هر وعده تغيير می 

 .کند 

مکيدن سينه مادر به رشدوتکامل  فک  وصورت نوزاد کمک کرده .4

 .واز پوسيدگی دندان پيشگيري می کند  

شير مادر باعث ایجاد روابط عاطفی مادر ونوزاد شده ودرنتيجه .5

 .باعث تکامل جسمی وعاطفی کودک می شود

 والدین عزیز   

شيرمادر یکی از  الطاف بی بدیل خالق هستی  وبهترین وکاملترین 

. غذا براي تغذیه نوزادان وشير خواران می باشد  

شيردهی وتغذیه شيرخوار با شير مادر نياز به آموختن وکسب 

مهارت  دارد که با انگيزه وعالقمندي مادر وحمایت اطرافيان 

.تسهيل می گردد  

 روش مطلوب و صحيح تغذیه شيرخوار 

برقراري تماس پوستی با نوزاد بالفاصله پس از تولد ،شروع 

ظرف ( شير روزهاي اول پس از زایمان) تغذیه نوزاد با آغوز 

ساعت اول تولدو تغذیه انحصاري شيرخوار با شيرمادر بطور 

 . مکرر در شبانه روز توصيه می شود

منظور از تغذیه انحصاري با شيرمادر آن است که شيرخوار تا 

فقط با شير مادر تغذیه شود  ( روز کامل  081) ماهگی  6پایان  

وهيچ نوع ماده غذایی و آشاميدنی  دیگري حتی آب  وآب قند 

دادن دارو در صورت لزوم طبق نظر پزشک .)به اوداده نشود

 ( وقطره ویتامين آد اشکالی ندارد

دفعات ومدت شير خوردن شيرخوار  باید برحسب  ميل و   

 .تقاضاي شير خوار و مشاهده عالئم گرسنگی وسيري  وي باشد 

روز اول پس از زایمان ترشح می شود 3حجم آغوز که در  

محدود است اما نياز نوزاد هم در همين حد است ، جریان شير از 

 .روز سوم تا پنجم بعد از زایمان برقرار می شود

در هفته هاي اول براي تحریک توليد شيروبرقراري کامل  شير  

پس از . در هر وعده باید از هر دو پستان  به شيرخوار شير داد 

جریا ن یافتن شير براي دریافت قسمت آخر شير  که سرشار از 

چربی است در هر نوبت به  شير خوارفرصت دهيد تا یک پستان 

 .                      را کامل تخليه کند  سپس به پستان دیگر گذاشته شود  

                                                         



  وضعیت های مادر هنگام شیر دادن                     

 وضعیت زیر بغلی             ای متقابل       وضعیت گهواره

       

وضعیت خوابیده به پهلو                    وضعیت خوابیده به پشت   

                

چگونه تشخيص دهم شيرم کافی است؟

درصد وزن  7-01اکثرشير خواران در روزهاي اول تولدممکن است

تولدشان را از دست بدهند که اگر در بررسی پزشک بيماري وکم 

 .آبی  نباشد  طبيعی است 

بهترین راه تشخيص کفایت شير مادر،  افزایش وزن شير خوار بر 

در شش ماهه اول هرماه . اساس رسم منحنی رشد می باشد

 .حدود گرم افزایش وزن کافی می باشد 511

بار  3-8کهنه مرطوب یا بيشتر  و 6از روز چهارم تولد به بعد  تعداد 

 . ساعت  نشانه دریافت کافی شير می باشد 24مدفوع در 

مادر عزیز در صورت داشتن هر مشکلی در شیردهی با ما تماس بگیرید *

 :آدرس  

:                                  شماره تلفن  

 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز

 معاونت بهداشتي 

 گروه مخاطب مادران

چگونه شيرم را بدوشم؟

قبل از دوشيدن شير دست ها را با آب و صابون وسينه را با آب ساده 

 .بشویيد و از بکار بردن هرگونه کرم ،لوسيون،روغن پرهيز کنيد

قبل ازدوشيدن شيراستراحت کردن ،فکر کردن به شيرخوار و نگاه 

دقيقه   01تا  5کردن به او ، استفاده از حوله گرم ومرطوب به مدت 

حمام کردن یا ماساژ دادن پستان به جاري شدن شير ،روي پستان 

 .کمک  می کند

براي دوشيدن شير دست باید طوري قرار بگيرد که دو انگشت زیر 

پستان ودرست درلبه تحتانی هاله پستان وشست در باال روي لبه 

. فوقانی هاله قرار گيرد

پستان را به طرف قفسه سينه فشار دهيد ،سپس آن را به طرف جلو 

بياورید ،بعد به قسمت هاله  نزدیک به نوک پستان فشار بياوریدجاي 

انگشتان را روي هاله عوض کنيد تا تمام مجاري شير تخليه 

 .بار شيررا دوشيد   8 -02ساعت باید 24درطی .وندش

شيشه اي یا )براي جمع آوري شير از ليوان و یا ظرف دهان گشاد 

 .تميز استفاده کنيد(سخت پالستيکی 

شير دوشيده شده در درجه حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب 

 8باشد تا ( درجه سانتی گراد 25-37درجه حرارت )،چراغ ،شوفاژ

 2ساعت ودر جا یخی تا 66( درجه سانتی گراد 4)ساعت ودر یخچال 

ماه قابل 3درجه سانتی گرادتا  08هفته ودر فریزر معمولی زیر 

 .نگهداري  واستفاده است

تاریخ دوشيدن شير را روي ظرف ثبت کنيد تا در هر بار استفاده اول 

 .از شير هاي قدیمی تر مصرف گردد

براي ذوب کردن شير دوشيده شده منجمد، هرگز ظرف محتوي شير 

را مستقيم روي اجاق و یا در ما کروویو قرار ندهيد  شير منجمدباید 

به آرامی ذوب شود،  ظرف محتوي شير منجمد را در ظرف آب ولرم 

شير دوشيده شده  .گذاشته وتکان دهيد تا کم کم یخ آن باز شود

.      باید با فنجان یاقاشق به شير خوار داده شود

راهنماي تغذيه با شير مادر      


