
شيرمادر يك غذاي كامل است ،چون داراي تمام مواد مغذي مورد 

ايمني بخش  نياز براي رشد شيرخوار بوده و عالوه برآن حاوي مواد

تماس پوست با پوست مادر و شيرخوار   .براي سالمت وي ميباشد

شير روزهاي موثر است. و موفقيت شيردهينيز در حفظ آرامش 

غذايي براي  رشد و تكامل و ايمني اول يا آغوز مناسبترين ماده 

و به تنهايي تمام نيازهاي شيرخوار را  نوزاد تازه متولد شده است

بتدريج با رشد شيرخوار در آينده رنگ و مقدار شير  .تامين ميكند

ماهگي به صورت  6شيرمادر بايستي تا پايان  .تغيير خواهد كرد

 انحصاري به كودک داده شود. 

 مادرمزاياي شيردهي براي 

كاهش ميزان بروز سرطان پستان،تخمدان، -مزاياي رواني و عاطفي

افزايش اعتماد -كاهش ابتال به پوكي استخوان-رحم و دهانه رحم

تسريع برگشت رحم به حالت قبل و در نتيجه كاهش ميزان -به نفس

كاهش نياز به انسولين در مادران -كاهش هزينه ها-خونريزي

 ديابتيك شيرده و .......

 مزاياي شيردهي براي كودک

-خواص ايمني بخش-منافع تغذيه اي-مزاياي رواني عاطفي

-ابتالي كمتر به بعضي از بيماريها مثل:اسهال-افزايش هوش نوزاد

-آلرژي-ديابت-عفونتهاي تنفسي و ادراري-عفونت گوش مياني

 بعضي از انواع سرطانها  و......-بستريهاي مكرر-آسم

 عاليم گرسنگي شيرخوار

بيرون آوردن -نگاه كردن به اطراف-:بيدار شدناليم زودرسع-

حركات سريع –حركات دست يا پا –مكيدن دست يا انگشت -زبان

 بازكردن دهان و به دنبال سينه مادر گشتن-چشم

و بي قراري  و اگر شيرنخورده –:گريه كردن عاليم ديررس-

 و سيرنشود آزرده خاطر شده و به خواب ميرود.

احساس راحتي و به خواب -: كم شدن صداي بلععاليم سيرشدن

 رفتن و رها كردن پستان 

 وضعيت در آغوش گرفتن و شيردادن به شيرخوار:

مطمئن ترين روش شيردادن ،بغل كردن نوزاد است.به طوري كه 

شانه نوزاد در خم آرنج و سرش روي بازوي مادر 

د قرارگيرد.صورتش مقابل پستان مادر و سرو بدنش در يك امتدا

باشند و دست نوزاد كه در تماس با بدن مادر است در پهلوي مادر 

قرارگيرد.شيرخوار را بطرف پستان بياوريد و مادر كمك كند تا 

نوک سينه با لبهاي نوزاد تماس داشته باشدو شيرخوار پستان را در 

دهان بگيرد.لب تحتاني او كامال به سمت خارج برگشته و قسمت 

پايين لب تحتاني كودک مشاهده كمي از هاله پستان در 

شود.اجازه داده تا كودک طبق اشتها و ميل خود شيرخورده و با 

سيرشدن خودش پستان را رها كند.سپس آروغ شيرخوار را گرفته 

)سركودک روي شانه مادر قرار گرفته و به آرامي پشت كودک را 

 ماساژ داده يا ضربات ماليم ، نه خيلي محكم و نه خيلي آرام و بي

اثر بر روي پشت كودک بزنيد، با اين روش هواي اضافي كه وارد 

 معده كودک شده خارج ميشود.( و بخوابانيد.

: كودک بايد هروقت ميل دارد يا هروقت  دفعات و مدت شيردهي

هروعده به هرمدتي كه خودش ميخواهد تا تخليه درگرسنه است 

كامل سينه تغذيه شود.در مورد دفعات  و مدت شيردهي 

بار  در   8-21محدوديتي قائل نشويد. ولي به طور معمول تعداد 

 ساعت مناسب است. 12مدت 

 اقدامات الزم براي  افزايش شيرمادر

دو  ماساژ بين-خواب و استراحت كافي و فعاليت جسماني مناسب

مكيدن مكرر پستان برحسب ميل و تقاضاي -كتف مادر از پشت

هم اتاقي مادر و شيرخوار  از بدو تولد -شيرخوار  و شيردهي شبانه

بيداركردن شيرخوار درصورت خواب -و وضعيت صحيح شيردهي

بودن او و شيردهي در طول روز ،درصورت بيدار نشدن شيرخوار 

ه شيردهي از هردوپستان ب-ساعت 3در شب بيدار كردن شبانه هر

درمان بيماريهايي -عدم مصرف دخانيات-صورت متناوب

مادر ، چون در صورت مانندديابت،كم كاري تيروئيد، و كم خوني 

خواهد شد.بيشتر كردن دفعات مادر عدم درمان باعث كاهش شير

شيردهي  در عصر و شب ،بدليل اينكه هورمونهاي توليد كننده شير 

مواد مغذي توسط صبح بيشتر ترشح ميشود.مصرف  1-6در ساعت 

استفاده از بعضي مواد غذايي كه باعث افزايش شيرمادر –مادر 

-سياه دانه-زيره سياه يا سبز-رازيانهمثل: با تجويز پزشك، ميشوند

انواع  -شير ولبنيات -ماء الشعير-جو پرک شده-جعفري-ريحان سبز

 ميوه هاي تازه .

 

نارگيل و نخود -كنجد–شويد –توت سفيد -و در مطالعاتي اثرانجير

 ت.آبگوشتي در افزايش شيرمادر نشان داده شده اس



 راههاي تشخيص كفايت شيرمادر

ماه اول زندگي  6وزن گرفتن شيرخوار.در  -

گرم در هفته  222-122شيرخوار افزايش وزن 

 دارد

كهنه مرطوب يا  6تولد تعداد  2دفع ادرار.از روز  -

 ساعت 12بيشتر در 

بار  3-8ولد تا يك ماهگي ت 2اجابت مزاج.از روز  -

ساعت طبيعي است .بعد از يك 12دفع مدفوع در 

ماهگي اين دفعات كاهش يافته و ممكن است 

 يكبار اجابت مزاج داشته باشد. روزي

 پوست شيرخوار شاداب و قدرت عضالني مناسب دارد.-      

 روش دوشيدن شير با دست

-ماساژ پستان–به جريان انداختن شير از طريق آرام سازي -

نگاه -ماساژ پشت مادر-فكركردن به نوزاد–گرم كردن 

 كردن به كودک يا عكس او

 2يافتن مجاري شير.در لبه خارجي هاله يا با فاصله حدود -

 سانتي متر از عقب نوک پستان و انگشت شست در يك طرف

 پستان و انگشتان ديگر در طرف مخالف آن

ا پستان را به طرف فشردن پستان در محل مجاري شير.ابتد-

قفسه سينه كمي فشار دهيد ، سپس مجاري شير را كه بين 

انگشتان شما  واقع شده فشار دهيد تا شير به نوک پستان 

جريان يابد ،با برداشتن فشار  و فشار دادن مجدد و تكرار آن 

 ،شيرخارج ميشود.

از جنس شيشه يا پالستيك شفاف  ظرف مخصوص نگهداري شير:

 داراي درب  و قابل شستشو با آب داغ و مايع شوينده باشد.

 مدت زمان نگهداري شيرمادر 

 ساعت 2تا اتاق  درجه  12-33درجه حرارت -

 ساعت 8درجه اتاق تا  22-12درجه حرارت -

 ساعت 28طبقات يخچال تا -

 هفته1جايخي يخچال تا -

 ماه 6فريزر صنعتي تاماه و 3فريزرخانگي تا -

 (خطرات بطري و پستانك)گول زنك

 باعث اختالل در گرفتن سينه مادر ميشود.-

رشد نامناسب فك و دندانهاي –گوش درد مكرر شيرخوار -

نامناسب بر تكامل اجتماعي و تكلم  ر تاثي-شيرخوار در آينده

 و....... افزايش ابتال به برفك دهان شيرخوار-كودک
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 دانستنيهايي در خصوص شيرمادر 

 

  والدينگروه هدف: 

 شیدا علي زاده تهیه کننده :

 

 بهداشت مادر و كودكمنبع: 

 دكتر سوسن پارساي–آزاده زنوزي 


