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صفحهفهرست سؤاالت                        
7مقدمه
و روش ها  شیرمادر اهمیت رایج در مورد الت اسؤ

7روش مطلوب و صحیح تغذیه شیرخوار چگونه است؟.1

7؟توصیه می شودچرا تغذیه با شیرمادر .2

8می گویند ترکیب شیرمادر تغییر می کند، این چه اهمیتی دارد؟.3

8؟می شودتاکیدتغذیه نوزاد با آغوز چرا آغوز چیست و .4

تغذیه با شیرمصنوعی (شیرخشک) چه مضراتی دارد؟.5

آیا می توانم به شیرخوارم گول زنک(پستانک) بدهم ؟.6

چه بیمارستانی را دوستدار کودك می گویند؟.7

براي اولین بار از  چه زمانی باید با نوزادم تماس داشته باشم و تغذیه با شیرمادر را شروع کنم ؟.8

پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از زایمان تاکید می شود؟چرا تماس پوست با.9

چرا قبل از شروع تغذیه با شیرمادر نباید مواد دیگري به نوزاد داده شود؟.10

آیا شیرخوار در طول شب هم نیاز به شیرمادر دارد؟.11

چرا مادر و نوزاد باید هم اتاق باشند؟.12

تغذیه انحصاري با شیرمادر به چه معناست؟.13

در شبانروز و به چه مدت شیرخوار نیاز به شیرخوردن دارد؟چند بار .14

آیا در هر وعده تغذیه ، باید از هر دو پستان شیر داد؟.15

چرا شیرخوار را باید مکرر تغذیه کرد؟.16

تعداد دفعات شیرخوردن کودکم را چگونه تنظیم کنم و چطور متوجه سیري و گرسنگی او شوم؟.17

اهمیت دارد؟شیرخوارتان گرفتنو پسچرا وضعیت صحیح در آغوش گرفتن .18

اگر شیرخوار پستان را درست نگرفته باشد، چه باید کرد؟.19
نحوه درست پستان گرفتن او چگونه است؟وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار و.20

وضعیت مادر هنگام شیر دادن چگونه باید باشد؟.21

چطور تشخیص دهم که شیرم کافی است؟.22

ا شیر دوشیده شده تغذیه شود؟در چه مواقعی شیرخوار باید ب.23
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در دوشیدن شیر موفق نیستم چه کنم؟.24

چگونه باید شیرم را بدوشم؟.25

تا چه مدت و چگونه می توان شیر دوشیده شده مادر را ذخیره کرد؟.26

منجمد را چگونه باید ذوب کرده و به شیرخوار بدهم؟شده شیر دوشیده .27

ر شروع کرد؟از چه زمانی می توان غذاهاي کمکی را براي شیرخوا.28

زودرس غذاهاي کمکی چیست؟ شروع خطرات .29

شروع دیرتر از موعد غذاهاي کمکی چه خطراتی دارد؟.30

آیا در سال دوم زندگی هم تغذیه با شیرمادر ضروري است؟.31

در چه مواقعی تغذیه با فنجان ضروري است؟.32

چرا تغذیه با فنجان بهتر از بطري است؟.33

کنم؟چگونه شیرخوارم را با فنجان تغذیه .34

چگونه شیرخوارم را از شیر بگیرم؟.35

  مشکالت شیردهی و پستانی:سؤاالت رایج در مورد

چه کنم؟،نگران ناکافی بودن شیرم هستم.36

شیرخوارم زیاد گریه می کند،آیا شیرم کافی نیست؟.37

شیرخوارم مکرر مایل به شیرخوردن است،آیا شیرم کافی نیست؟.38

دارند، آیا شیرم کافی نیست؟پستان هایم نرم و سبک اندو نشت شیر ن.39

از پستان هایم خارج نمی شود، آیا شیرم کافی نیست؟زیاديشیر،هنگام دوشیدن.40

به نظر می رسد شب ها شیرم کافی نیست،چه کنم؟.41

شیرخوارم مایل به تغذیه با بطري است ، آیا شیرم کافی نیست؟.42

قرار کرد؟آیا پس از قطع تغذیه با شیرمادر می توان شیردهی را مجددا بر.43

راه هاي افزایش شیرمادر و تداوم شیردهی کدامند؟.44

آیا می توانم با استفاده از مواد غذایی شیرافزا شیرم را زیادتر کنم؟.45

علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان در ماه هاي اول عمر چیست و چه باید کرد؟.46
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چگونه شیرخوارم را به گرفتن پستان ترغیب نمایم؟.47

ی شیرخوار در گرفتن پستان چیست؟منظور از سردرگم.48

شیرخوارم از گرفتن یک پستانم امتناع می ورزد، چه کنم ؟.49

، چه باید کرد؟با نوك پستان صاف و فرو رفته.50

نحوه استفاده از سرنگ براي درمان نوك پستان فرو رفته چگونه است؟.51

چرا نوك پستانم دچار زخم و شقاق شده است، چه کنم؟.52

برفک شده ، چه کنم؟چرا نوك پستانم دچار.53

در صورت احتقان پستان چه باید کرد؟.54

برجستگی کوچک و دردناکی در پستانم احساس می کنم، مشکل چیست و چگونه درمان می شود؟.55

پستانم دچار عفونت(ماستیت) شده، روش درمان چیست؟.56

دچار آبسه پستان شده ام،آیا شیر دادن ممنوع است؟.57

شرایط خاص :در ایج در مورد  شیردهی سؤاالت ر

می خواهم به سرکار برگردم چگونه شیرخوارم را تغذیه کنم؟.58

ش برتر تغذیه شیرخوار چیست؟در شرایط اضطراري(بحران ها) رو.59

آیا در صورت بارداري مجدد می توان به شیردهی ادامه داد؟.60

خودم تغذیه کنم؟من داراي شیرخواران دو(چند) قلو هستم، آیا می توانم بیش از یک شیرخوار را با شیر.61

را با شیر خودم تغذیه کنم؟شیرخوارم شیرخوارم شکاف کام و لب دارد آیا می توانم .62

شیرخوارم مبتال به سندرم داون(منگولی) است، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟.63

شیرخوارم نارس و کم وزن است، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟.64

شده ام کی می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟من سزارین.65

آیا در صورت  استعمال دخانیات و سیگار می توانم شیر بدهم؟.66

و بیماري هاسؤاالت رایج در مورد  شیردهی:

من مبتال به سرماخوردگی شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟.67
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شده ام، آیا می توانم  شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟من مبتال به آبله مرغان .68

من مبتال به  سرخک شده ام ،آیا می توانم  شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟ .69

من مبتال به  سرخجه شده ام ،آیا می توانم  شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟ .70

یرخوارم  را با شیر خودم تغذیه کنم؟من مبتال به ویروس تبخال شده ام، آیا می توانم ش.71

شده ام ، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟Bمن مبتال به هپاتیت .72

من مبتال به سل شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟.73

؟شود مادر منع میبا شیرتغذیه ،آیا از مادر به شیرخوارایدز با توجه به انتقال .74

؟شیردهی منع می شود، آیا مادرسرطان پستان در صورت درمان قبلی .75

م، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟دارمن دیابت .76

اگر نتوانم به شیرخوارم شیر بدهم،آیا می توانم او را با شیر دایه تغذیه کنم؟.77

ر خودم تغذیه کنم؟آیا می توانم هم زمان با مصرف دارو شیرخوارم را با شی.78

؟شیرخوارم دچار زردي شده، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم.79

شیرخوارم دچار اسهال شده، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟.80

کدام شیرخواران نیاز به شیر جایگزین دارند؟.81

: مقدمه

و سعی دارند بهترین مراقبت و تغذیه را هستند مادر با شیر خود دانیه فرزنذتغطور طبیعی وغریزي عالقمند بههمه مادران به
فراهم نمایند. اما شیردهی و تغذیه شیرخوار با شیرمادر فرآیندي است که نیاز به آموختن و کسب مهارت هاي الزم آنانبراي 

دارد که با وجود انگیزه و عالقمندي مادران و حمایت اطرافیان تسهیل می گردد. 

شیرخوار، روش مطلوب تغذیه با شیرمادر،دوشیدن گذاشتن نیاز دارند که وضعیت صحیح در آغوش گرفتن و به پستان مادران
بدانند، تمرین و کسب تجربه کنند، مورد حمایت قرار شیر ،راه هاي حفظ تداوم و افزایش شیرمادر، مقابله با مشکالت پستانی..... را

در کارکنان بهداشتی درمانی نیاز دارند که مادران را پاسخ کاربردي و صحیح داده شود.گیرند و به نگرانی ها و سؤاالت آنان
،آموزش دادهدوران بارداري آماده نموده و از اولین ثانیه هاي پس از تولد براي تماس پوستی و شیر دادن به نوزاد کمک نموده ،



7

پیگیري نمایند. از تا موفقیت کامل کالت شیردهی کمک نموده و آن ها را براي پیشگیري و حل مشوبه نفس دادهبه آنان اعتماد
شیردهی است.  امر اطرافیان و نزدیکان مادر در کنار وي از ارکان مهم موفقیت مادر در و حامیفعال،سوي دیگر حضور مؤثر

در امید است ق قرار گیرد و می تواند مورد استفاده هر سه گروه فو،این کتابچه که به پرسش هاي رایج مادران پاسخ می دهد
تغذیه موفق شیرخواران با شیرمادر مؤثر باشد.

  سؤاالت رایج در مورد  اهمیت شیرمادر و روش ها

صحیح تغذیه شیرخوار چگونه است؟مطلوب و روش -1
یه انحصاري شیرخوار برقراري تماس پوستی با نوزاد بالفاصله پس از تولد و شروع تغذیه نوزاد با آغوز ظرف ساعت اول تولد، تغذ

ماه اول عمر توصیه می شود. منظور از تغذیه انحصاري با 6با شیرمادر بطور مکرر و در شب و روز و در هر وعده نامحدود براي 
ماه اول نیاز به آب، مایعات یا غذاهاي دیگر ندارد. (مصرف ویتامین و مواد معدنی مجاز است.) 6شیرمادر آن است که شیرخوار در 

ماهگی باید غذاهاي کمکی به شیرخوار داده شود و تنوع غذاها و مقدار آن بتدریج افزایش یافته و تغذیه شیرخوار با 6ز پایان پس ا
شیرمادر ادامه یابد. ضمنا استفاده از شیشه و پستانک منع می شود. در سال دوم استفاده از غذاهاي خانواده همراه با ادامه تغذیه 

یازهاي تغذیه اي شیرخوار حائز اهمیت است.باشیرمادر در تامین ن

؟توصیه می شودرا تغذیه با شیرمادر چ-2

فراهم می کند. را کودکان بهترین الگوي رشد و تکامل مطلوب تامین نموده ونیازهاي تغذیه اي شیرخواران راتغذیه با شیرمادر 
ها (مثل ها و عفونترخوار را در مقابل بسیاري از بیماريشیرمادر یک مایع بی نظیر و زنده حاوي عوامل ضد عفونت است که شی

محافظت می کند و مرگ و میر ناشی از این )....آسم و اگزما و آلرژيعفونت گوش، ،تنفسیو اسهال و  عفونت هاي گوارشی 
ی، پرفشاري خون، هاي قلبی عروقبیماري هاي مزمن از جمله: بیماريچاقی و و همچنین احتمال را کاهش می دهد بیماري ها

سرطان ها و دیابت را در بزرگسالی کاهش می دهد. 
در هروعـده حتی برحسب سن شیرخوار و شیر هر مادري براي فرزند خودش بهترین است و ترکیب آن براساس تغییر نیازهاي او

کـه هنـوز   برابر بیماري هاستبراي محافظت نوزاد در یا آغوز حاوي عوامل ضد عفونت بسیاري شیر روزهاي اول تغییر می کند.
سیستم ایمنی او تکامل نیافته است.

هوش بـاالتر و  ، امکان تکلم بهترمی کند.از پوسیدگی دندان پیشگیري کمک کرده و صورت تکامل فک وتغذیه با شیرمادر به رشد و
فراهم می کند.در آینده بهتر را کسب مهارتهاي تکاملی وتحصیلی 

عاطفی کودك تماس مادر وکودك است که نتیجه آن ارتقاء تکامل جسمی وکننده گرما، صمیمیت، نزدیکی وتغذیه با شیرمادر تامین
چنانچـه  ذخیره سازي ندارد.تجهیزات و آماده کردن،است و نیازي به خریدن، در دسترسشیرمادر همیشه و همه جا بعالوه. است

مراقبت کودك وغیبـت والـدین از   ها موجب صرف هزینه هاي درمان ویماريبه باو شیرخوار با شیرمادر تغذیه نشود ابتالء بیشتر 
کار می گردد.

سرطان پستان، شکستگی گردن استخوان ران در سنین ، کم خونیپیشگیري از: مزایاي فراوانی داردنیزمادران برايشیردهی
نیز وزن اضافی دوران ردهی براي مادران است واز مزایاي شیمجدد پس از زایمان قاعدگی و بارداريکهولت و تاخیر در شروع

بارداري را زودتر از دست می دهند. 
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می گویند ترکیب شیر مادر تغییر می کند، این چه اهمیتی دارد؟ -3
ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیر خوار، در طول هر وعده  تغذیه شیرخوار ، بین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز 

نوزاد در برابر براي حفاظتغوزآمواد ایمنی بخش .تولید می کنندپستان ها آغوز در روزها ي اول پس از زایمان .کندتغییر می 
وسپس شیر رسیده ترشح می شود. هفتگی2تا روز پس از تولد10الی7پس از آغوز، شیرانتقالی از حیاتی است. عفو نت ها 

مکیدن هاي مکرر شیرخوار هاي محلول در آب ،الکتوز و چربی بیشتري وجود دارد. پروتئین کمتر، اما ویتامین شیر رسیده در
مقدار شیر مادر را افزایش می دهد.

شیري -شیر پیشینبیشتر می شود: "بعالوه در شروع هر وعده شیر دهی چربی شیر مادر کمتر است. سپس میزان آن  تدریجا
شود، رقیق تر بوده و آب مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند و حاوي میکه در ابتداي هر وعده شیردهی از پستان ها خارج 

مقادیر فراوان پروتئین، الکتوز و سایر مواد مغذي است. شیر پسین که در انتهاي هر وعده شیردهی از پستان ها خارج 
را در هر وعدهتغذیه با شیر مادرچربی بوده و انرژي مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند. به همین دلیلسرشار از می شود،

نباید به سرعت خاتمه داد و شیرخوار را از پستان جدا کرد ، بلکه باید اجازه داد تغذیه با شیر مادر تا زمانی که کودك 
شیر چرب انتهایی را دریافت کند . تامی خواهد ، ادامه یابد 

؟تاکید می شودتغذیه نوزاد با آغوز چرا آغوز چیست و -4
شیري که پستان ها در دو سه روز اول پس از زایمان تولید می کنند، آغوز یا ماك یا کلستروم نامیده می شود که غلیظ و زرد 

نوزاد را در برابر عفو نت ها محافظت می کند به حدي که آن را و رنگ و یا به رنگ روشن و سرشار از مواد ایمنی بخش است 
داراي مقدار بیشتري پروتئین و ویتامین هاي قایسه با شیري که پس از آن تولید می شود،اولین واکسن نوزاد می نامند. در م

محلول در چربی و برخی مواد معدنی مثل سدیم و مقدار کمتري چربی و ویتامین هاي محلول در آب است. گرچه حجم  آغوز 
اما نیاز  نوزاد هم خوري در هر پستان نباشد،محدود است و در هر نوبت شیر دهی ممکن است حتی بیش از یک یا دو قاشق مربا
در همین حد است. جریان شیر از روز سوم تا ششم بعد از زایمان برقرار می شود.

؟چه مضراتی دارد تغذیه با شیر مصنوعی( شیرخشک) -5

نحوه جذب آن ها و صدها . هورمون ها،آنزیم ها، انواع امالح وترکیب شیر مصنوعی یکسان است و مانند شیر مادر تغییر نمی کند
و کودکان از فواید شیر مادر در ارتقاء بهره هوشیفاکتور ایمنی بخش موجود در شیرمادر، در شیرمصنوعی وجود ندارد. بعالوه 

از فواید عاطفی تغذیه با شیر مادر و امنیت روانی ناشی از آن در دوران بلوغ محروم می شوند و این امر بر تکامل روانی همچنین
.جتماعی کودك در آینده اثر می گذاردا

دریافت بیماري و طرز تهیه نادرست یعنی رقیق یا غلیظ درست کردن شیر مصنوعی کودك را با احتمال آلوده شدن هنگام تهیه و 
مواجه می کند.بیقراري ....ناکافی یا زیاد مواد مغذي و در نتیجه کاهش رشد ، اشکال دیگر سوءتغذیه، گرسنگی و

اسهال واستفراغ،دل (مثل هابیماريبسیاري از به شیرخوار ابتالء دیگر از خطرات تغذیه با شیر مصنوعی عبارتند از: برخی 
هاي قلبی و عروقی و احتمال ابتالء به چاقی، بیماري)،مننژیت، اگزما،آسم.....ادراري ،و گوشهايعفونتدردهاي قولنجی،

هزینه خرید شیر مصنوعی محروم می شود. از فواید شیر دهیهم مادر ضمنا شود.در بزرگسالی بیشتر می نیز بیماري قند 
بیمار شدن کودك به خانواده تحمیل می شود.بیشتر بعالوه هزینه چندین برابر هزینه مورد نیاز براي تغذیه صحیح مادر است،

آیا می توانم به شیرخوارم  پستانک ( گول زنک ) بدهم؟-6
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یز طبیعی کودك است.شیر خوار  این اغرنیازها وازمکیدن اه آرام کردن شیرخوار دادن پستانک به اوست.رو بدترین رایج ترین
است. پستانکبه پستانک از وابسته شدن بمکد خیلی بهترراشانگشتان دستو اگربا مکیدن پستان مادر ارضا می کندنیاز خود را 

بلند مدت به شکل ودر، ضدعفونی کردن آن ساده نیستتمیز کردن و، ندشیرخوار را بیمار می کبه سهولت آلوده می شود و
سردر گمی شیرخوار در برخی از عوارض پستانک و سرشیشه عبارتند از :  .دنزمی دندان هاي کودك لطمه حالت فک ودهان و

هش برداشت شیر سبب کوتاه  شدن مکیدن و امتناع او از گرفتن پستان مادر، بد لیل عدم تمایل به مکیدن و تحریک  پستان و کا
طول مدت مکیدن در شبانه روز، مدت تغذیه انحصاري با شیر مادر و کل مدت تغذیه با شیر مادر و قطع شیردهی می گردد، 

آبسه پستان در برخی مادران، عفونت گوش میانی(گوش درد)، وافزایش احتمال حاملگی زود رس مادر  و افزایش احتمال ماستیت 
چی دهان و برفک و پوسیدگی دندان و رشد دندانی نامناسب شیرخواران که برخی از این  اثرات نامطلوب دائمی است و عفونت قار

اصالح پیامدهاي آن در مراحل بعدي زندگی بی نهایت مشکل است. کاهش دفعات تغذیه با شیرمادر و کندي افزایش وزن شیر 
مل روانی اجتماعی و تکلم کودك، اثر سوء بر تمایل کودك براي  تقلید صداها و خوار، اثر سوء بر هوش کودك،آثار زیانبار بر تکا

هوشمندي او و باعث وابستگی مداوم می شود. 

چه بیمارستانی را  دوستدار کودك می گویند؟-7
الزم .دنباششیردهی موفقی داشتهمادران انجام می شود تا ي دوستدار کودكهادر بیمارستانبشرح ذیل اقدامات ساده و مهمی 

ی در مورد شیرمادر از کارکنان بهداشتی اتدر دوران بارداري اطالعهمکاري کنید. کارکنان بهداشتی درمانیبا شما مادر گرامی است 
و براي شیردهی عزم تان را جزم کرده و آماده شوید. در کالس هاي آموزشی شرکت کنید،کسب نموده

د. مگر اینکه از لحاظ پزشکی ضرورت نکنمی تجویز مسکن وآرام بخش اجتناب انجام سزارین، ازها تا حد امکانبیمارستاندر این -
پس خودتان داوطلب سزارین نباشید. داشته باشد.

رده و تقاضاي این تماس را همکاري کخودتان نیز فراهم می کنند. نوزادمادر وبالفاصله بعداز زایمان بین راتماس پوست با پوست-
تغذیه با شیرمادر را ظرف شود.می شروع زودرس تغذیه با شیرمادر موجب گرم نگهداشتن نوزاد وچون این تماسید.داشته باش

ساعت اول تولد شروع کنید.
تغذیه شود.با شیرمادر راحتی و با اطمینان وامنیت ه بتواند بکهقرار می دهند کنار شما در تمام شبانروز در نوزاد را -
به شیرخوار خودداري رکمکیاز دادن هر نوع ماده غذایی مثل آب،آب قند و شیباشیرمادر را تشویق می کنند یعنی تغذیه انحصاري-

ماهگی باید ادامه دهید.6این تغذیه انحصاري را تا پایان می کنند مگر اینکه ضرورت پزشکی داشته باشد. 
را ندارند، شیر دوشیده شده مادر را بر حسب وضعیت مکیدن و بلعیدن براي نوزادانی که به دالیلی امکان تغذیه مستقیم از پستان -

رخوار می دهند. از شیشه و پستانک استفاده نمی کنند.یاو یا با لوله معدي، یا با سرنگ ،قاشق و فنجان به ش
تقاضایش بطور مکرر (وبراساس میل موقع توجه داشته باشید و او را شیرخوار به گرسنگی عالئم شما توصیه می کنند که به به -

) تغذیه کنید تا تولید شیرتان زیاد شود.نه برحسب ساعت
رعایت کنید. به شما آموزش می دهند که باید بخوبی را شیرخوارصحیح به پستان گذاشتن روش در آغوش گرفتن و-
تغذیه شیرخوار با ن براي حمایت از س از ترخیص در صورت بروز مشکلی در شیردهی با کارکنان بیمارستان تماس بگیرید. آناپ-

و حل مشکالت شیردهی کمک خواهند کرد.شیرمادر

براي اولین بار از چه زمانی باید با نوزادم  تماس داشته باشم و تغذیه با شیر مادر را شروع کنم؟-8



10

در و در تماس پوست با پوست پس از تولد الزم است که کارکنان بیمارستان نوزاد را خشک کرده و بالفاصله لخت روي سینه ما
و مادر و نوزاد را با هم بپوشانند و حداقل براي مدت یک ساعت این تماس را ادامه دهند و از هردو مراقبت بعمل با مادر قرار دهند 

و مادر ظرف یک ساعت پس از زایمان اولین شیر دهی را شروع کند تا اولین غذاي نوزاد آغوز باشد. در مادرانی که آورند
سزارین شده اما هشیارند نیز همین اقدامات صورت می گیرد اما اگر مادر با بیهوشی عمومی سزارین  شده باشد، بالفاصله بعد از 

می شود و شیردهی را می توانند شروع کند.بهوش آمدن  مادر این تماس برقرار

د؟تاکید می شوبالفاصله بعد از زایمانمادر و نوزاد تماس پوست با پوست چرا -9

پیوند عاطفی مادرو کودك ، سبب آرامش مادرو نوزاد می شود، نوزاد را گرم می کند و درجه حرارت بدنش سقوط نمی کندچون 
به اثرات مفید آن برتکامل شخصیت و تعادل روانی  در سال هاي بعدي زندگی باقی می ماند. بعالوه ومی کندرا تسریع و تسهیل

بخاطر آشنایی نوزاد با ، را منظم می کندنوزاد تنفس و ضربان قلب ، کمک می کندري جریان شیر و برقراشروع تغذیه از پستان 
به نوزاد اجازه می ، گریه نوزاد کمترو استرس و صرف انرژي کاهش می یابد، هاي بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می شودمیکروب

نماید.به تغذیهو خودش  شروع دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد

چرا  قبل از شروع شیر مادر نباید مواد دیگري به نوزاد داده شود؟-10

برخی مادران یا مادر بزرگ ها قبل از شروع تغذیه نوزاد با آغوز، موادي مثل شیرخشت ، ترنجبین، آب قند، کره یا نوشیدنی هاي 
نوزاد با آغوز بعنوان اولین تغذیه او می شود، احتمال دیگر به نوزاد می دهند. تغذیه با این مواد خطرناك است چون جانشین تغذیه 

ابتال کودك را به عفونت هایی نظیر اسهال، سپتی سمی و مننژیت  و احتمال بروز حساسیت و اگزما را افزایش می دهد، با مکیدن 
واهد داشت. بعالوه اگر به نوزاد تداخل پیدا می کند، باعث ارضا احساس گرسنگی کودك و تمایل کمتر او به مکیدن پستان مادر خ

به دلیل متفاوت بودن  نحوه مکیدن پستان با بطري به هنگام پستان گرفتن نوزاد شیر مصنوعی بوسیله بطري و سرشیشه بدهند،
و دیرتر نیز جریان همتر شدکتولید شیرپستان، مدت مکیدنبا کم شدن دچار سر در گمی در مکیدن و  گرفتن پستان خواهد شد، 

بد. اگر  کودکی حتی یکی دو بار  با مواد ي غیر از شیر مادر تغذیه شود ، مادر با مشکالت بیشتري نظیر احتقان پستان ها می یا
در این کودکان نسبت به شیر خوارانی که بطور انحصاري با شیر مادر تغذیه روبرو می شود و احتمال قطع تغذیه با شیر مادر 

می شوند ، بیشتر است .

ار در طول شب هم نیاز  به شیرمادر دارد ؟آیا شیرخو-11

شیرخواران به دالیل مختلف شب ها بیدار می شوند و  به آغوش و شیر شما نیاز دارند. تحریک پستان از طریق تغذیه شبانه بلی،
وار، عالوه بر شیرخوار براي حفظ تولید شیر الزم است. میزان ترشح هورمون درشب  باالتر است. بنابراین با تغذیه شبانه شیرخ

رفع نیاز او، شیر بیشتري تولید می شود. پس بقدر کافی استراحت کنید و کودك را نزدیک خود بخوابانید.در این صورت می 
توانید در حال خواب و بیداري شیر بدهید و چرت بزنید. چنانچه از کهنه بیشتر و یا ضخیم تر براي کودك استفاده  کنید مجبور 

ر شیردادن کهنه او را عوض کنید مگر اینکه لباس هاي او خیس شده باشدنیستید پس از هر با

چرا مادر و نوزاد باید هم اتاق باشند ؟-12
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و بعد از تولد در اتاق مخصوص یکی از اقدامات اساسی بیمارستان هاي دوستدار کودك هم اتاقی مادر و نوزاد است. نوزادان را 
تیب به پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد و تغذیه با شیرمادر کمک می شود و مادر نسبت به جدا از مادر نگهداري نمی کنند. به این تر

نیازهاي شیرخوار هر زمان که گرسنه باشد، پاسخ داده و او را شیر می دهد، کودك کمتر گریه می کند بنابر این تمایل کمتري 
نیز براي شیردهی پیدا می کنند، پس از ترخیص از  بیمارستان براي  تغذیه او با بطري وجود دارد، مادران اعتماد به نفس بیشتري 

شیرخوار را در کنار خود بخوابانید تا بتوانید به موقع به نیازهاي او پاسخ دهید.

تغذیه انحصاري با شیر مادر به چه معناست؟-13

شامیدنی دیگري حتی آب به او داده ماهگی  فقط با شیر مادر تغذیه شود و هیچ نوع ماده غذایی و آ6تا پایان یعنی شیر خوار
نشود. دادن دارو در صورت لزوم و قطره ها ي مولتی ویتامین یا مواد معدنی و تغذیه با شیر دوشیده شده مادر اشکالی ندارد. 

است پس استفاده کند، تغذیه مکرر در روز وشب الزمگول زنگ ، نباید نوشیدنی یا غذایی غیراز شیرمادر دریافت کندنباید شیرخوار 
دفعات و مدت مکیدن او نباید محدود شود. اگر هر یک از این نکات رعایت نشود، دیگر تغذیه انحصاري با شیرمادر محسوب نمی 

شود و شیرخوار از مزایاي کامل این روش تغذیه بهره مند نمی شود.

چند بار در شبانروز و به چه مدت شیرخوار نیاز به  شیر خوردن دارد ؟-14

وقتی جریان شیر رخوار نباید برحسب ساعت تنظیم شود بلکه باید بر حسب میل و تقاضایش به پستان گذاشته شود. تغذیه شی
ه شبانه یکه شامل تغذبار در شبانه روز و بعضی روزها بیشتر، نیاز به شیرخوردن دارد 8-12برقرار شد، معموالً شیر خوار 

و مدت مکیدن در هر وعده نباید محدود شود. در این صورت تولید شیر هم در تغذیه با شیر مادر دفعات تغذیه شود.هم می
بیشتر می شود.  اجازه بدهید تا هر مدتی که کودك تمایل دارد،  به مکیدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن که پستان را خوب 

دقیقه 40تا 5بطوریکه مکیدن بین گرفته باشد. شیرخواران از لحاظ مدت تغذیه از پستان در هر وعده بسیار متفاوت هستند.
معمول است (اگر تغذیه شیرخوار مرتبا بیش از این طول می کشد، ممکن است نشان دهنده وضعیت نادرست پستان گرفتن او 

باشد. این وضعیت را با کمک کارکنان بهداشتی کنترل کنید).

آیا در هر وعده تغذیه باید از هر دو پستان شیر داد ؟-15

در هر وعده باید از هر دو پستان به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود. در هفته هاي بعد بر اول،در هفته هاي 
حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو پستان استفاده کرد.در این صورت باید در شیر دادن به تناوب از پستان ها 

در وعده بعدي باید از پستان راست شروع کند.ابتدا به از پستان چپ شروع کرده،وعده،استفاده شود. مثالً اگر شیرخوار در یک 
شیر خوار فرصت دهید به مدت دلخواه به تغذیه از یک پستان ادامه دهد تا قسمت آخر شیر را  که سرشار از چربی است، دریافت 

ان می دهد که تغذیه از پستان اول را تمام کرده است. کند. شیرخوار با رها کردن پستان، به خواب رفتن و یا توقف مکیدن نش
سپس در صورت تمایل کودك، می توانید پستان دوم را به او عرضه کنید. اگر مایل به گرفتن آن نیست،نگران نباشید. می توانید 

هند شد.در نوبت بعدي ابتدا از آن پستان شیر بدهید. به این ترتیب هر دو پستان ها به یک اندازه تحریک خوا
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؟چرا شیرخوار را باید مکرر تغذیه کرد-16

جریان شیر مادر زودتر و راحت تر برقرار می شود، کودك سریع تر افزایش وزن پیدا می کند، مشکالت کمتري با تغذیه مکرر، 
ها بر تب پستانمهمترین عامل در افزایش شیر مادر ، مکیدن مکرر و تخلیه مرنظیر احتقان پستان ها براي مادر بوجود می آید. 

شیر مادر بر اساس عرضه و تقاضا تولید می شود. یعنی هر چقدر شیر باشد.در شب و روز میحسب میل و تقاضاي شیر خوار
هردو قل را اگر مادري دو قلو داشته باشد و.مادر تولید می شوديهاها را بیشتر بمکد، شیر بیشتري در پستانخوار پستان

بگذارد پستان ها شیر بیشتري تولید می کنند.براي مکیدن به پستان 

شوم؟اوسیري و گرسنگی چطور متوجه وتعداد دفعات شیرخوردن کودکم را چگونه تنظیم کنم-17
شیرخوارانبطور مکرر شیر بدهید و از تنظیم بر حسب ساعت پرهیز نمایید. معموال تقاضایش وبرحسب شیرخوار را باید 

. می دهند که بیدار هستندنشانحرکاتیو با ئمی می کنند که نشان می دهند آماده شیر خوردن هستند دقیقه را صرف عال30-20
وقتی به دهان می برند. یا هرچیزي را و یا دست انگشت ودهانحرکت ، هاپلک : حرکت کره چشم، بهم زدن این عالئم عبارتند از

برافروخته شودیه کند و گرد هیدننشان می دهد، اجازه این عالئم راشیرخوار 
چنانچه به این مرحله برسد. نباید اجازه داد گرسنگی شیرخوارگریه، جیغ زدن و کمانه زدن عالمت دیررس گرسنگی است و

گذاشت تا بتواند آن را درست بگیرد.در غیر این و سپس به پستان هاو را آرام کردبایدابتدا،شودآشفته شیرخوار گریه کند و 
باال برود و شیرخوار نتواند پستان را درست بگیرد.کف دهان قرار گیرد،است زبان بجاي آن که درصورت ممکن

مکیدن هاي غیر تغذیه اي، : توقف صداي بلع، توقف بیشتر بین دفعات مکیدن،رفع عالئم گرسنگی،افزایشعالئم سیري عبارتند از
رها کردن پستان و ریالکس (شل شدن) و به خواب رفتن.

بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار اهمیت دارد؟وضعیت صحیحچرا -18

د. اگر یداشته باشدر یکی دو هفته اول شیردهی، توجه خاصی بویژه باید به نحوه در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن او 
کودك صحیح ود و مکیدن شها مینحوه در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن او مطلوب باشد مانع زخم شدن نوك پستان

شوند یا شیرخوار به کندي وزن کند. مادرانی که به طور مداوم دچار زخم نوك پستان یا ماستیت مینیز تولید شیر را بیشتر می
کند ممکن است به دلیل نحوه نادرست در آغوش گرفتن و شیردادن باشد.اضافه می

کرد؟گرفته باشد، چه باید ناگر شیرخوار پستان را درست -19
باید او را از پستان جدا کرده و کمک کنید تا پستان را درست بگیرد . در این گونه موارد، باید ابتدا فشار مکیدن شیرخوار را خنثی 

یک انگشت تمیز خود را وارد گوشه دهان شیرخوار کنید یا پس کرده و بعد او را جدا کنید تا آسیبی به بافت پستان وارد نشود.
تا پستان را رها کند.یا چانه شیرخوار را پایین بکشیدوفشار بیاوریدستان که نزدیک دهان شیرخوار است،روي قسمتی از پ

چگونه است؟او پستان گرفتننحوه درست در آغوش گرفتن شیرخوار ووضعیت صحیح-20

قورت مکیدن و بلعیدن شیر (در آغوش مادر قرار گیرد توانائی جستجوي پستان،، که به موقع متولد شدهینوزاد سالماگر 
تمرین کنید.با شیرخوار چگونه پستان را در دهان بگیرد. پس باید خود بیاموزید و که بیاموزیددادن ) را دارد ولی باید به او 
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د نقرار دارن زیر آکه مخازن شیري در نوك پستان اطراف قهوه اي قسمت بیشتر هاله ، نوك پستان عالوه بر باید شیرخوار 
او می تواند با آرواره هایش بر مخازن شیر فشار ایجاد می شود و شنوك بلندي در دهاندر این صورت ا در دهان بگیرد.ر

افت آن بقابلیت کششی مسئله مهم در درست به دهان گرفتن پستان،و شیر را در دهان خود دوشیده و ببلعد.وارد نماید
ط آنکه ری در وضیعت شیر خوردن ندارد به شبلند یا فرو رفته نقش چندانو شکل نوك پستان اعم از صاف، کوتاه،است 

در وضعیت صحیح شرایط زیر برقرار است:قسمت بیشتري از هاله در دهان شیرخوار قرار گرفته باشد.

.روبروي مادر و در تماس نزدیک با بدن او استشیرخواربدن -
سر و بدنش در یک امتداد قرار دارند.-
روي پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.صورتش روب-
لب تحتانی او کامال به طرف خارج برگشته و قسمت کمی از هاله پستان در باالي لب فوقانی او مشاهده می دهان کامال باز و -

آن قابل شود و شاید در زیر لب تحتانی نشانه اي از هاله پستان دیده نشود.(فقط در صورت بزرگ بودن هاله قسمتی از 
مشاهده خواهد بود.)

مکیدن ها کند ولی عمیق است .-
صداي بلعیدن شیر به خوبی شنیده می شود.-
خودش پستان را رها می کند.پس از احساس رضایت و سیر شدن،شیرخوار -
مادر هنگام شیر دادن احساس درد و ناراحتی نمی کند.-
راه تنفس او را نمی بندد.پستان مادر با سوراخ هاي بینی شیرخوار فاصله دارد و-

نماي بیرونی وضعیت نادرست     و     وضعیت 
درست

چگونه باید باشد ؟مادر هنگام شیردادنوضعیت-21
د به راحتی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان ید که بتوانیي انتخاب کنطور، یمناسبراحت و جاي در وضع و حالت خود را 

نماي درونی وضعیت نادرست     و      وضعیت درست



14

د.یو شیر بدههدیدراز کشهستید د یا روي تخت و یا هر وضعیتی که راحت ید روي صندلی یا مبل بنشینیتواند. مییبچسبان
د، یتکیه گاهی داشته باشخودرپايبازو، پشت و زیزیرد ویراست بنشینروي صندلی راحتی در وضعیت نشسته، در صورتی که

شود بالش سفتی در پشت و بالش د، پیشنهاد میید در رختخواب شیر بدهیخواهترین وضعیت است. ولی اگر میً راحتمعموال
د.یدیگري زیر زانوي خود قرار ده

سر شیرخوار در خم است. ترین طرق نگهداشتن کودك براي شیردهی یکی از مرسوم)معمولی یا سنتی(گهواره ايوضعیت
آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می شود.

استفاده از این روش در روشی مفید براي شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند .وضعیت گهواره اي متقاطع:
اگر از باشد.بهترین روش شیردادن میزرده شده شان آنوك پستان ی که مادراننوزادان نارس و کوچک که عضالت شل دارند و 

را نگه میشیرخوارگردند و بالعکس. دست مادر سروید، او را با دست راست نگهداریدهبد کودك را شیر یخواهپستان چپ می
پستان استفاده براي نگهداري ،از دست طرف پستان مورد استفادهگیرد.مادر قرار میساعد دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول 

گیرد تر قرار میدارد.دهان شیرخوار در سطح نوك پستان یا مختصري پایینشود یعنی مثالً دست چپ پستان چپ را نگه میمی
و بدن او به پهلو رو به مادراست.

:  غلیوضعیت زیر ب
گیرد. باسن کودك ي وي قرار مینشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلودر این وضعیت، مادر می

هاي پشت شانه،ی بیشتربراي راحتدر این وضعیت روي بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند.
د.یدهتکیه ن شیرخوار،بعد از پستان گرفتو دیهم بالش بگذارتانخود

مادر دید بهتري بر چون ا فرورفته، این وضعیت ارجح استها یا نوك پستان صاف یدر شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستان
در مواردي که بچه ، وانداین وضعیت براي مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته. شیرخوار و کنترل بیشتري بر سر او دارد
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کودکانی که مکیدن ضعیف خواب آلود است یا در یادگیري تغذیه با شیرمادر مشکل دارد، همچنین براي کودکان نارس و دو قلو و 
باشد.مفید میدارند،

به پهلوخوابیده وضعیت 
د چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف باالیتوانخوابند. میدر این وضعیت مادر و کودك به پهلو روبروي هم می

شما تکیه دارد و زانوهایش به طرف ان تگیرد که پشتش بر بازوي طوري قرار میشما د. بچه به پهلو و روبروي یاست بگذار
در مادرانی . زم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در پشت شیرخوار هم گذاشته شودممکن است الکشیده شده است.

قرار ها، بین مادر و شیرخوار یک بالش کوچک یا یک حوله تا شده کوچکیزم است براي محافظت بخیهاند گاهی الکه سزارین شده
.بگیرد

خوابیده به پشتوضعیت 
د، سپس به پهلوي دیگر غلطیده و از پستان یدهبو از یک پستان شیر غلطیدهد به یک پهلو یتوانمیبه پشت در وضعیت خوابیده 

د، گذاشتن یپیدا کنتانترین وضعیت را براي خود و کودكهاي مختلف را تجربه کرده وآسانشود راهد. توصیه مییدوم شیر بده
تنه و سر خود بگذارند تا دهند چندین بالش یا کوسن را زیر باالاست. بعضی از مادران ترجیح میالزم ً یک بالش زیر سر معموال
یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتري را فراهم می کند. تر باشد.این قسمت از بدن آنها باال



16

چطور تشخیص دهم که شیرم  کافی است؟-22

ترین راه براي تشخیص کفایت شیرمادر، افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد او می باشد. از پزشک و کارکنان مرکزبه
بخواهید که در هر بار مراجعه منحنی رشد فرزندتان را روي کارت رشد او رسم کرده و به شما توضیح دهند. بهداشتی درمانی

درصد وزن تولدشان را از دست می دهند اگر این امر در بررسی که پزشک 7-10قدارمعموال نوزادان در روزهاي اول تولد به م
باشد، طبیعی است و پس از چند روز که بین نوزادان متفاوت است (در دو و نوزاد انجام می دهد، بدون عالئم کم آبی و بیماري 

افزایش وزن در ماه مطلوب است. اما وزن گرم(یا بیشتر)500حداکثر سه هفتگی) به وزن تولد خود می رسند.  سپس حدود 
گرم در ماه افزایش 500شان کمتر از گیري برخی شیرخواران آهسته تر از بقیه است و احتمال دارد با وجود تغذیه خوب، وزن

مطلوب تغذیه انحصاري با شیرمادر در  صورت گرم 100- 200ماه اول تولد هر هفته به میزان6یابد. افزایش وزن شیرخوار در 
اما گاهی ممکن است وزن شیرخواري درطول یک هفته بدون بیماري خیلی کم اضافه شود، اما در هفته هاي بعد این کمبود است.

را جبران نماید. این تفاوت ها در وزن گیري هفتگی کامال طبیعی است اما وزن گیري ماهانه ثابت است. سریع ترین وزن گیري در 
و پس از آن آهسته ترمی شود. سه ماه اول عمر وجود دارد

راه هاي دیگر تشخیص کفایت شیرمادر در شیرخوارانی که فقط شیرمادر می خورند و تا زمانی که بطور انحصاري با شیرمادر 
تغذیه می شوند، عبارتند از :

ساعت با ادرار کمرنگ از روز چهارم تولد به بعد،24کهنه مرطوب یا بیشتر در 6تعداد -
ساعت (بعداز یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد وحتی هرچند روز یک بار، یک 24بار در 3-8اجابت مزاج-

اجابت مزاج نرم و حجیم داشته باشد بدون اینکه بیمار باشد.)
هشیار بودن، قدرت عضالنی مناسب و پوست شاداب.-

؟باید شیرخوار با شیردوشیده شده تغذیه شود در چه مواقعی -23

:د. از جملهیسرنگ و یا حتی لوله به کودك بخورانقاشق، قطره چکان،فنجان، استکان،با د و یرا بدوشتان شیرم است گاه الز
، براي فنجان و غیره تغذیه می شودسرنگ ،در مورد نوزاد نارس و یا بیماري که در بیمارستان بستري است و از طریق لوله ،

مادري که در خارج از منزل ، جسمی لب و دهان و امثال آن قادر به مکیدن نیستندشیرخوارانی که به دلیل نقایصتغذیه 
براي جلوگیري از احتقان پستان یا در ،اشتغال داشته و به هیچ وجه امکان تغذیه مستقیم در ساعت کار براي او وجود ندارد

لت دیگري مکیدن و تخلیه پستان توسط شرایط و موارد خاص و معدودي که به دلیل بیماري مادر و یا کودك و یا هر ع
کودك براي مدتی مقدور نباشد.

در دوشیدن شیر موفق نیستم، چه کنم؟ -24

براي دوشیدن شیر را زمانی از روز قبل از دوشیدن شیر، باید خود را آماده کنید و بازتاب جریان شیرتان را تحریک کنید. 
از روز یدران صبح ها پستان ها پرتر است ولی عمال در هر موقعکه پستان پر از شیر باشد. در بیشتر مانیدانتخاب ک

بهتر خیره نمود.ذشیر اضافی را دوشید و می توان پستان ها را دوشید. براي مثال می توان بعد از هر وعده تغذیه شیرخوار،
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د. یي کم رنگ یا سوپ بخورد. یک لیوان شیر، آب میوه ، چایدقیقه قبل از شروع دوشیدن کمی استراحت کن20تا 10است 
د و اگر ممکن است ،یمایعات گرم بیشتر از مایعات سرد به ترشح شیر کمک می کنند. موقع دوشیدن در وضعیت راحتی بنشین

د. محیط نیز باید ساکت و آرام باشد و به صدا درآمدن زنگ تلفن و یا زنگ منزل و سایر امور باعث یپاها را کمی باال بگذار
د و یا تصور شیر دادن و در آغوش گرفتن او را داشته یفکر کنتانبه کودکشیر اگر هنگام دوشیدن شیر نشود.قطع دوشیدن

به ترشح و جاري شدن شیر کمک می شود. و یا به او و یا عکس او نگاه کنید،دیباش

نید حمام کید،یاو نوك آن قرار دهدقیقه روي پستان10تا 5به مدت را شیر، یک حوله گرم و مرطوب بهتر براي جریان یافتن 
بدین ترتیب که یک دست زیر پستان و دست دیگر باالي آن قرار گیرد. با حرکت یک یا هر دو پستان ها را ماساژ دهید.یا و

اري شیر لمس شده و شیر به طرف مخازن آن که در زیر جم،نوك پستانطرف دست هم زمان با هم از طرف قفسه سینه به 
جریان پیدا می کند.ان قرار دارند،هاله پست

چگونه باید شیرم را بدوشم ؟-25

وسایلی که براي دوشیدن شیر بکار می روند دوشیدن شیر با دست آسان است و با تمرین می توانید در این کار موفق شوید. 
د. این وسایل بعد از هر بار دوشیببا دست یا شیردوش هاي نوع دستی و یا برقی یدرا می توانتان باید تمیز باشند. شیر

مقدور مورد استفاده قرار لاستفاده باید فورا شسته شوند. (شیر دوش هاي دستی خیلی مناسب نیستند و بهتر است حتی ا
و از بکار بردن هر گونه کرم، لوسیون، روغن و بشویید ولی پستان را فقط با آب ساده نگیرند) دست ها را با آب و صابون،

د.نی... پرهیز ک

انگشت زیر پستان و درست در لبه تحتانی هاله پستان و شست در دو دست باید طوري قرار گیرد که ، براي دوشیدن شیر
براي خروج شیر باید روي این قسمت فشار وارد شود نه به نوك یا خود پستان. زیرا .(باال روي لبه فوقانی هاله واقع شود

سوزش و نازك شدن پوست نوك بلکه موجب ترك خوردگی،ري شدن شیر نمی شود،فشار دادن نوك پستان نه تنها سبب جا
)پستان هم می شود.
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و آورد تا شیر به آسانی لاول پستان را به طرف قفسه سینه و سپس به جو هآن گاه باید دست را به قفسه سینه تکیه داد
براي جمع آوري شیر از دیگر شیر هم تخلیه می شوند.خارج شود. با قرار دادن انگشتان در جهات مختلف هاله ، مجاري

دهید یر پستان دیگر قرار زد . گاهی الزم است لیوان تمیزي هم کنی) استفاده انده ایدجوشلیوان یا ظرف دهان گشاد ( که قبال
د.نجمع آوري گرددنتا قطره هاي شیري که هم زمان با دوشیدن از پستان دوم ترشح می شو

قابل نیز می توانید استفاده کنید که به صورت تکی یا دو تایی ( جهت دوشیدن همزمان پستان ها) ش هاي برقی از شیردو
است و بدون هیچگونه درد و ناراحتی خوب قدرت مکش آنها وباطري کار می کنندو با برق استریل درآب جوش بوده ،

در نتیجه ي مادر می دوشند و به هیچ عنوان با دست تماس ندارند،مقدار بیشتري شیر را در زمان بسیار کمتري از پستان ها
میزان آلودگی نیز در دوشیدن شیر به حداقل ممکن می رسد. این شیر دوش ها در منزل و یا محل کار مادران شاغل قابل 

استفاده هستند. 

؟ذخیره کردمادر را شیر دوشیده شده تا چه مدت و چگونه می توان -26

لیوان و بطري اولین انتخاب و ظروف پالستیکی سخت شفاف دومین انتخاب براي ذخیره کردن شیر است.ف شیشه ايوظر
همیشه باید قبال جوشانده شوند و پس از خنک شدن که براي دوشیدن و ذخیره کردن شیر مورد استفاده قرار می گیرند ،

داخل یخچال و یا فریزر قرار داد. شیر دوشیده شده در درجه شده را باید بالفاصلهشیر دوشیده. قرار گیرندمورد استفاده
ساعت قابل استفاده است ولی باید 8تا 6حداکثر گرماي چراغ و یا شوفاژ باشد،حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب،

یده شده را می توان شیري که در درجه حرارت اتاق نگهداري شده باشد دیگر قابل فریز کردن نیست. شیر دوشتوجه داشت،
سپس فریز کرد. شیر دوشیده شده در و دقیقه اول در یخچال گذاشت30نگهداري نمود و یا ظرف یخچال ساعت در 48تا 

درجه 32زیر فریزرهاي صنعتی (ماه و در3درجه ) تا 18زیر ( هفته و در فریزرهاي معمولی2قسمت جایخی یخچال تا 
استفاده است. ظرفی که براي فریزر کردن به کار می رود باید فقط تا سه چهارم از شیر نگهداري و ماه قابل 6سانتی گراد) تا 

د تا در هر بار استفاده، اول شیرهاي کنیروي ظرف ثبت را شیر تاریخ دوشیدنپر شود تا جاي یخ زدن نیز داشته باشد. 
قدیمی تر مصرف گردد. 

؟کرده و به شیرخوار بدهم  را چگونه باید ذوبدوشیده شده منجمد شیر-27

مدت به ندهید. این شیر را هرگز ظرف محتوي شیر را مستقیم روي اجاق قرار شیر دوشیده شده منجمد،ذوب کردن براي
. دهیحرارت مناسب را تشخیص دبا چکاندن یک قطره شیر روي ساعد،و دیرسانببه درجه حرارت بدن باید نیم تا یک ساعت 
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یا در قابلمه اي ودوتا کم کم یخ آن باز شهیدکان دتولرم گذاشته و را در ظرف آبمنجمدرف محتوي شیر ظبدین منظور 
ظرف نیم تا یک ساعت باید رامنجمد شده اي که ذوب و گرم شدهقرار دارد، بگذارید. شیرروي اجاق که مقداري آب حاوي 

د.منجمد نکنید و هرگز دوبار کنیمصرف 

توان غذاهاي کمکی را  براي کودك شروع کرد؟  از چه زمانی  می-28

دستگاه گوارش براي تامین نیازهاي تغذیه اي به سایر غذاها نیاز دارد. ماهگی عالوه بر شیر ما در6شیرخوار بعد از پایان 
ماهگی نیازي به 6کودکان قبل از اکثربه اندازه اي تکامل یافته است که بتواند بعضی غذاها را هضم کند.در این سن کودك 

6-12در دوره . به تنهایی کافی نیستند و تغذیه با شیرمادر را تکمیل می کنندغذاها و مایعات اضافیتغذیه تکمیلی ندارند . 
چون شیرمادر همچنان ماهگی این غذاها باید از نظر تنوع و مقدار بتدریج مکمل شیرمادر شوند نه آنکه جانشین آن گردند 

. در این دوران شیرخوار بسیار آسیب تغذیه بیش از نیمی از نیازهاي تغذیه اي شیرخوار را تامین می کندبعنوان منبع مهم 
در تغذیه پذیر است.او نحوه خوردن غذاهاي جامد و نیمه جامد را می آموزد و باید بطور مکرر و با حوصله تغذیه شود. 

ذیه تکمیلی باید :تکمیلی شیرخواران باید به چهار نکته اساسی توجه کنید. تغ

به موقع ،یعنی زمانی شروع شود که انرژي و مواد غذائی مورد نیاز کودك بیش از مقداري است که توسط تغذیه - 
مکرر و انحصاري با شیر مادر تامین شود و دستگاه گوارش او آمادگی الزم را داشته باشد. این زمان براي اکثر 

ماهگی است.6شیرخواران پایان 
وع باشد، یعنی نیازهاي تغذیه اي کودك براي رشد را تامین کند.کافی و متن- 
سالم و ایمن باشد، یعنی بصورت بهداشتی و با دست هاي تمیز تهیه و نگهداري شده باشد و به جاي بطري و - 

سرشیشه از ظروف تمیز استفاده شود.
و روش تغذیه هم مناسب سن به طور صحیح، یعنی با توجه به عالئم گرسنگی به شیرخوار داده شود و دفعات- 

کودك باشد .

چه خطراتی دارد؟ )ماهگی6قبل از (غذاهاي کمکی زودرس شروع -29
حریره و سوپ آبکی و د، اگر از کنمی جاي تغذیه با شیرمادر را گرفته و در تامین نیازهاي تغذیه اي کودك مشکالتی ایجاد 

شیرمادر ، احتمال ابتال عوامل حفاظتیبه دلیل دریافت کمتر ، اهد شدمغذي خومواد اندك دریافت رقیق استفاده شود منجر به 
دلیل اینکه غذاهاي تکمیلی به اندازه شیرمادر پاکیزه نبوده و سهل الهضم نیستند احتمال ابتال ه ب، به بیماري ها افزایش می یابد
غیر انسانی را به خوبی ندارد احتمال ئیناز آنجا که کودك هنوز توانائی هضم و جذب پروت، به اسهال نیز افزایش می یابد

اگر تغذیه با شیرمادر به دفعات کمتري صورت گیرد خطر حاملگی مادر افزایش می ، ایجاد حالت هاي آلرژیک افزایش می یابد 
یابد .

شروع دیرتر از موعد غذاهاي کمکی چه خطراتی دارد؟ -30
رشد و تکامل کودك آهسته تر ،رشدش را دریافت نخواهد کردحال درتامین نیازهاي مورد نیاز براي کوك غذاهاي اضافی 

را دریافت نکندآهن کم خونی فقراختالالتی  مثل وسوء تغذیه الزم براي پیشگیري از مواد مغذي کودك ممکن است ،می شود

آیا در سال دوم زندگی هم تغذیه با شیرمادر ضروري است؟-13
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، درسال دوم عمر نیز تا یک سوم نیازهاي اساسی زندگی، غذاي اصلی شیرخوار استتغذیه باشیر مادر که در سال اول
بنابراین بعنوان یک غذاي الزم براي رشد شیرخوار و موادي را که ممکن است در غذاهاي خانواده نباشد، تامین می کند. 

امه یابد.کودك و همچنین پیشگیري از بیماري ها در سال دوم زندگی یا پس از آن نیز باید اد

در چه مواقعی تغذیه با فنجان الزم است؟-32

گاهی تغذیه مستقیم از پستان ممکن نیست. در چنین شرایطی تغذیه با فنجان بهترین و ایمن ترین روش جایگزین براي تغذیه 
رس می توانند از پستان است. هر شیرخواري که قادر به مکیدن باشد، می تواند شیر را از فنجان بنوشد. حتی شیرخواران نا

خیلی زودتر از آنکه قادر به تغذیه با بطري باشند با فنجان تغذیه شوند و هر زمان که ضروري باشد حتی پس از تولد 
ا  شروع کرد. پس هرگاه نیاز باشد شیرخوار را با شیردوشیده شده مادر بوسیله فنجان تغذیه می استفاده از فنجان رمی توان 

ر از مزایاي شیرمادر بهره مند می شود و وقتی شیرمادر در دسترس نباشد، سایر شیرها را نیز کنند. بدین ترتیب شیرخوا
باید با فنجان به شیرخوار بدهند. 

چرا تغذیه با فنجان بهتر از بطري است؟-33

گرفته و تغذیه با فنجان بر خالف بطري ، تداخلی با مکیدن پستان ایجاد نمی کند و شیرخوار می تواند به خوبی پستان را
فنجان کمتر از بطري ممکن است ، تمیز کردن فنجان با آب و صابون در صورتی که امکان جوشاندن نباشد، آسان استبمکد،

، تغذیه با فنجان با احتمال کمتري کودك را در تکثیر بدهدرشد و ها فرصت براي مدت طوالنی همه جا حمل شود و به باکتري
کودك رها نمی شود تا خود او از آن تغذیه کنار فنجان ا و تاخیر رشد دندانی قرار می دهد، معرض ابتال به اسهال ، عفونت ه

نیازهاي حسی و عاطفی ازقدريبه او نگاه می کند و،را با فنجان تغذیه می کند او را نگه می داردشیرخوارکسی که و کند
ی خود را کنترل نماید .، کودك با فنجان می تواند میزان شیر دریافتکنداو را ارضاء می

چگونه  شیرخوارم را  با فنجان  تغذیه کنم ؟-34

دست هایتان را بشوئید. -
.نگه داریدیا نیمه نشسته روي دامن خوده حالت نشسته ( صاف ) شیرخوار را ب-

oفنجان را یک برکنید تا شیر به لب هاي .هاي شیرخوار نگه داریدیک فنجان کوچک شیر را جلوي لب
فنجان را کندمیکه لبه فنجان قسمت خارجی لب باالي شیرخوار را لمسی در حال، سپس برسدشیرخوار 

.به آرامی روي لب پائین شیرخوار قرار دهید
oشیر را با زبان به داخل کم وزن،نوزاد . شیرخوار هشیار شده و دهان و چشم هاي خود را باز می کند

یا بزرگتر شیر را می مکد و مقداري از آن را می ریزد .) فول ترمرسیده (نوزادو دهانش می کشد
شیر را داخل دهان کودك نریزید. فقط فنجان را روي لبش نگه دارید و بگذارید خود او آن را بگیرد.-
شیر نمی خورد. اگر او به میزان مورد انتظار شیر دیگروقتی نوزاد به قدر کافی شیرخورد، دهانش را می بندد و -

یا الزم است که دفعات بیشتري او را تغذیه کنید.و مقدار بیشتري می خورد بعدينوبت نخورد، حتماً
گیري کنید.ساعت اندازه 24در بلکه وعده شیردهیشیر دریافتی او را نه فقط در هر انمیز-
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چگونه کودکم را از شیر بگیرم؟-35

منع نیز سال دو سال است اما بیش ازدو قران کریم توصیه تداوم تغذیه با شیرمادر تا پایان دو سالگی توصیه می شود. 
است. تصمیم در مورد از شیر گرفتن بستگی به شرایط جسمی روانی مادر و کودك و ویژگی هاي خانواده دارد. شده ن

ال سدودر طی چند ماه اتفاق افتد. بنابراین بعد از و بهترین روش از شیر گرفتن، تدریجی است که همراه با عشق و عالقه 
میان وعده ) غذا می خورد و مایعات 2وعده غذاي اصلی و 3وعده در روز (5کامل که کودك از شیر مادر بهره مند شده و 

فنجان با لیوان یاکه بایدوعده شیر پاستوریزه یا آب میوه را جایگزین شیر مادر نمود1- 2را هم با لیوان می نوشد می توان 
پیشنهاد تاندر این زمان خودکنید.حذف را بیش از یک وعده شیردهی نباید ،روز یک بار2-3هر به شیرخوار داده شود.

کودك که فقط هنگام بیماريد و اگر زمانی هم کودك تمایل به شیر خوردن داشت از او دریغ ننماید، به ویژه یشیر دادن نکن
. در این در زمان بیماري و استرس باشدنباید ن از شیر گرفت. اشتها به خوردن شیر دارد و غذاي دیگري را تحمل نمی کند

روش چون از شیر گرفتن آرام آرام است مشکالت عصبی روانی و تغییرات هورمونی مادر که در یکباره از شیر گرفتن اتفاق 
ا از و کودك نیز دچار ضربه روانی نمی شود. به این ترتیب کودك کم کم عالقه به شیر خوردن رمی افتد به وجود نمی آید

کمک کننده است توصیه ها هنگام از شیر گرفتنرعایت این دست می دهد و ممکن است خودش یک باره آن را کنار بگذارد. 
:

نسبت به از شیر گرفتن انعطاف پذیر باشید. اگر کودك اصرار دارد موقع خواب شیر بخورد به او بدهید تا وقتی که کودك .1
به تدریج وعده هاي و صبح هنگام بیدار شدن شیر خودتان را به کودك بدهید.قبل از خوابآماده از شیر گرفتن شود.

شیر قبل و بعد از ظهر را کم کنید. یعنی فاصله شیر دادن ها را بیشتر نمایید تا خود به خود یک وعده شیردهی حذف 
سال موثر است. در مورد 2این کار در کودکان باالي،یک وعده را می توانید کوتاه کنیدطول مدت شیرخوردن در شود.

این کار براي کودکی که بطور نامنظم شیر وکودکانی که سن بیشتري دارند به تعویق انداختن شیردهی راحت تر است
و باالخره وعده هاي شیر خوردن در ساعات شب را به ترتیب یک شب در میان و دو شب در می خورد مناسب تر است.

قاضاي شیر نکند.میان کنید تا خود کودك دیگر ت

اگر در صندلی یا محل مخصوصی به کودك شیر می دادید دیگر از این محل استفاده نکنید تا کودك به یاد شیر خوردن .2
اگر او را از مهد کودك بر می دارید به جاي "برنامه همیشگی روزانه را عوض کنید. مثالنیافتد و تقاضاي شیر خوردن نکند.

سرگرمی هاي جدید برایش .روشگاه یا پارك بروید تا کودك سرگرم شود و هوس شیر خوردن نکنداینکه منزل بیایید، به ف
و حواس او را پرت )خواندن کتاب یا قصه گفتن، اسباب بازي جدید، راه بردن، سواري، مشاهده سایر کودکاننید(مثلپیدا ک
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وشیدنی مورد عالقه او را به همراه داشته باشید. می . زمان شیر خوردن او را پیش بینی کنید و یک میان وعده یا یک نکنید
توانید او را به محل مورد عالقه اش ببرید  تا شیر خوردن را فراموش کند.

در صورت امکان از سایر افراد خانواده کمک بگیرید. هنگامی که می خواهید شیر دادن وعده صبح را قطع کنید سعی کنید .3
تا هنگام بیدار شدن کودك، همسرتان یا یکی دیگر از اعضاي آشناي خانواده در کنارش زودتر از او از خواب بیدار شوید 

ببرد و غذاي مورد همراه خود باشد.اگر کودك موقع بیدار شدن شیر می خواهد پدرش کمک کند و و او را براي صبحانه 
کامل باشد.غذاهایی که به کودك می دهید سالم و از نظر ارزش غذاییبدهد.به او عالقه اش را 

اجازه ندهید کودك شما را بدون لباس ببیند و هوس شیر خورن کند..4

ر کودك آشفته است ، گریه می کند و شیر می خواهد و مادر نمی تواند او را به هیچ طریقی آرام کند از شیر گرفتن اگ.5
سریع بوده و یا روش دیگري باید بکار بگیرید. 

ی و پستانی:سؤاالت رایج در مورد  مشکالت شیرده

نگران ناکافی بودن شیرم هستم، چه کنم؟ -36

گاهی در حالی که مادر شیرکافی تولید می کند و می تواند حتی هم زمان دو شیرخوار را سیر نماید، به دلیل عدم اعتماد 
شیر کافی ندارد.بنفس، رفتارهاي شیرخوار(مثل گریه زیاد یا مکرر شیرخوردن...)، بیماري یا مصرف داروها... فکر می کند 

پس اگر فقط این احساس را دارید اما شیرخوار وزن گیري خوبی بر اساس منحنی رشدش دارد و شاداب و سرحال است، 
جاي نگرانی نیست و این کم شدن کاذب یا ذهنی شیرمادر است. باید دقت کنید که حاالت مختلف شیرخوار را قبل از بررسی 

بودن شیر خود نگذارید. به پاسخ چند سؤال زیر که معموال موجب نگرانی مادران و ایجاد و پیدا کردن علت به حساب ناکافی 
تصور کم شیري است، دقت کنید.

شیرخوارم زیاد گریه می کند،آیا شیرم کافی نیست؟ -37
تصور نکنید که کج خلقی و بیقراري یا کولیک شیرخوار همیشه به علت گرسنگی است. دالیل زیادي براي گریه وجود

دارد که باید بررسی شوند. از جمله: گرما، کثیفی،تنهایی،دود سیگار، لباس نامناسب، نور، بیماري و غیره. شیرخوار با 
گریه کردن براي رفع مشکل خود که ممکن است در درون او و یا در محیط اطرافش باشد، کمک می طلبد که باید بررسی 

و رفع شود.
تولد شروع به گریه هاي شامگاهی می کنند و نیاز بیشتري  به آرامش، گرما و تعدادي از شیرخواران از هفته سوم 

بهترین وسیله آرام کردن این شیرخواران تغذیه مکرر با شیرمادر است. تماس بدنی دارند.

هنگام عصر و اوایل شب بویژهدر ساعات مشخصی معموال برخی دیگر نیز (خواه با شیرمادر تغذیه شوند یا با بطري) 
مثل اینکه شیرخوار درد شکم داشته باشد پاهایش را جمع می کند و آرام ماه اول کج خلق و ناآرام هستند. 3در طول 

نامیده می شود.شیرخوار را دمر روي ساعد خود قرار دهید و یا او را روي دامن قولنجکردن او مشکل است. این حالت
ا پدر او را در مقابل سینه خود بغل نموده و با او زمزمه کند. خود نشانده و دست ها را دور شکمش حلقه کنید و ی

گاهی اوقات مصرف برخی غذاها توسط مادر،شیرخوار را بیقرار می کند.اما نمی توان اجتناب از غذاي خاصی را توصیه 
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شیرخوار ،مادرگاه با شروع عادت ماهیانه کرد مگر آنکه واقعا مادر با خوردن آن غذا متوجه بیقراري شیرخوار شود.
شیر بخورند. گاه اضطراب مادر به يمیل دارند در فواصل کوتاه ترشیرخواران بیقرار می شود و غالبا در این ایام 
آرامش داشته باشید.موقع شیردادن شیرخوار منتقل می شود سعی کنید 

هی با گریه بیدار می شود این گاهی شیرخوار پس از شیرخوردن در کمال رضایت به خواب می رود اما بعد از مدت کوتا
حالت نشان می دهد که شیر کافی نخورده، به دفعات و مدت بیشتري شیرخوار را شیر داده و سعی کنید شیر چرب 

انتهایی را بخورد و سیر شود. 

شیرخوارم مکرر مایل به شیرخوردن است، آیا شیرم کافی نیست؟ -38
ه بسیاري از شیرخواران نیاز مبرمی به آرامش و تماس نزدیک با شیرمادر به آسانی و سریع هضم می شود. به عالو

ساعت یک بار مایل به 2-3مادر دارند که با مکیدن پستان در وضعیت  صحیح تامین می شود. اکثر شیرخواران هر
شیرخوردن هستند. اما در مراحلی از رشد به نظر می رسد تمام مدت نیاز به شیرخوردن دارند.این حالت در موقع 

ماهگی است، مشاهده می شود.در این مراحل 3هفتگی و 4- 6هفتگی، 2-3آن ها که حدود "رشد سریع یا جهش رشد"
هفتگی جهش 2روز خواهد شد. نوزادان خواب آلود اغلب حدود3یا2شیردهی مکرر منجر به افزایش شیرمادر ظرف 

چند بار و زود به زود شیر می خورند که یک رشد داشته و خواب آلودگی آن ها نیز برطرف می شود.گاهی شیرخواران
ساعته داشته باشند یا پس از این خواب به دفعات بیشتري شیرمی خورند که جبران کنند.5خواب 

پستان هایم نرم و سبک هستند و نشت شیر ندارند، آیا شیرم کافی نیست؟-39
یابد و بین عرضه شیرمادر و تقاضاي هفته پس از زایمان یا حتی زودتر که میزان هورمون ها کاهش می6حدود

شیرخوار براي شیرخوردن تناسب ایجاد می شود، پستان ها سبک تر می شوند که این حالت کامال طبیعی است. قسمت 
اعظم شیر در فاصله بین وعده هاي تغذیه شیرخوار در مجاري شیر ذخیره می شود اما جریان پیدا نمی کند تا وقتی که 

کیدن نماید. همراه با مکیدن شیرخوار، ساخته شدن شیر ادامه یافته وشیر به جریان می افتد. نشت شیرخوار شروع به م
نکردن پستان ها نیز دلیل ناکافی بودن شیر نیست زیرا در بسیاري از زنان نشت شیر و خروج خود به خود شیر از 

پستان فقط در طول چند هفته اول زایمان دیده می شود.

یر از پستان هایم خارج نمی شود،آیا شیرم کافی نیست؟هنگام دوشیدن، ش-40
مقدار شیري که از طریق دوشیدن پستان ها جمع آوري می شود، متفاوت با مقدار شیري است که شیرخوار با مکیدن 

سیر دریافت می کند. بسیاري از مادرانی که قادر به تولید مقدار قابل توجهی شیر هستند و می توانند فرزندشان را کامال
نمایند، ممکن است هنگام دوشیدن پستان هاي خود بیش از چند قطره شیر مشاهده نکنند. جاي نگرانی نیست دوشیدن 
مهارتی است که بتدریج کسب می شود. بعالوه ممکن است مادر به علت رگ نکردن پستان نتواند شیرچندانی خارج 

نگاه کنید)24تاب جریان شیرتان را تحریک کنید.(به سؤالکند.الزم است قبل از دوشیدن خود را آماده ساخته و باز

به نظر می رسد شب ها شیرم کافی نیست، چه کنم؟-41
بسیاري از مادران احساس می کنند صبح ها مقدار زیادي شیر دارند در حالی که شب ها مقدار شیرشان کم است. بیشتر 

می کند. میزان هورمون هاي تولید کننده شیر بین نمودن دفعات شیردهی در عصر و شب به تولید شیر بیشتر کمک 
صبح در باالترین حد است و در طول روز به تدریج کاهش می یابد.6و 2ساعات 

شیرخوارم مایل به تغذیه با بطري است،آیا شیرم کافی نیست؟-42
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را به حساب ناکافی اگر قبال بطري و شیرکمکی به شیرخوارتان داده اید و او مایل به خوردن شیرکمکی بوده است،آن
بودن شیرخود نگذاریدو هرگز سعی نکنید این مسئله را آزمایش کنید. زیرا بسیاري از بچه ها به طور طبیعی میل به 
مکیدن بیشتر دارند و بطري را نه به دلیل گرسنگی بلکه بعلت عالقه زیاد به مکیدن می پذیرند. به شیرخوار وقت بیشتري 

ا با آرامش بیشتري میل مکیدن خود را ارضاء نماید. چنانچه نیاز به شیر کمکی باشد، براي مکیدن پستان بدهید ت
شیردوشیده شده خودتان و یا مادران سالم دیگر مناسب ترین شیر جایگزین است که بدون استفاده از شیشه باید به 

شیرخوار داده شود. 

برقرار کرد ؟آیا پس از قطع تغذیه با شیرمادر می توان ، شیردهی را  مجدد-43

در کلیه مواردي که شیرخوار بناحق از تغذیه باشیرمادر محروم شده مثل هنگامی که مادر به تصور ناکافی بودن 
شیرخودش و یا بدلیل بیماري و یا جدایی از شیرخوار، شیردهی خود را قطع نموده و یا شیرکمکی را شروع کرده و 

تولد با لوله و فنجان تغذیه شده و تولید شیرمادر کاهش یافته و یا مادر شیرش کم شده ، یا شیرخوار در هفته هاي اول
یردهی تالش کند. سه از تغذیه مصنوعی منصرف شده و تصمیم به شیردهی دارد، مادر می تواند براي برقراري مجدد ش

عامل مهم و ضروري براي موفقیت عبارتند از : وجود انگیزه و تمایل قوي مادر، مکیدن مکرر و صحیح پستان توسط 
شیرخوار(که نیاز عمده می باشد) و حمایت براي ایجاد و تقویت اعتماد بنفس مادر (با این شرایط حتی مادرانی هم که 

اد شیردهی نموده و فرزند خوانده خود را با شیرمادر تغذیه نمایند.)زایمان نکرده اند می توانند ایج
هفته مرخصی 1-2استراحت و آرامش (-خوردن و آشامیدن کافی-توصیه هاي عملی عبارتند از : داشتن اعتمادبنفس

بار در 8- 12مکیدن مکرر پستان حداقل - تماس پوست با پوست مادر و شیرخوار و کنار هم خوابیدن-براي مادر شاغل)
دقیقه از هر پستان(اگر شیرخوار مایل به مکیدن می باشد باید او را مرتب به 10-15مکیدن در هر وعده حداقل -شبانروز

(اما قادر به مکیدن نیستکم شیر پستان گذاشت و در فواصل او را با فنجان تغذیه نمود و اگر مایل به مکیدن پستان 
- می شود شیرمورد نیاز او را (با لوله مکمل رسان،قطره چکان و سرنگ) تامین نمودباید وقتی به پستان گذاشته هست)

همزمان با افزایش تولید شیرمادر -تا قبل از برقراري کامل شیردهی، دادن شیرکمکی باید بدون بطري و پستانک باشد
و همچنین براي ایت تغذیه اوپی بردن به کفبه منظور براي کاهش شیر کمکی و کنترل وزن و دفعات ادرار شیرخوار 

، با پزشک و کارکنان بهداشتی درمانی مشاوره نمایید.استفاده از وسایل کمکی فوق جهت تغذیه شیرخوار

راه هاي افزایش شیرمادر و تداوم شیردهی کدامند؟-44
ور مرتب تخلیه اگر شیر ترشح شده در پستان ها بطمکیدن صحیح و مکرر پستان مهم ترین عامل افزایش شیرمادر است.

نشود، بتدریج تولید و ترشح شیر کاهش یافته و قطع می گردد، پس دفعات و مدت مکیدن شیرخوار را محدود نکنید، چنانچه 
شیرخوار خواب آلود است و بخاطر خوابیدن ، مکیدن هاي او براي افزایش تولید شیر کافی نبوده و یا موجب کاهش شیر 

ساعت او را بیدار کنید و شیر بدهید، در طول شب 3ساعت و شب ها هر5/1-2روزها هر شده است و او درست رشد نکرده، 
هم به شیرخوار شیر بدهید، با شیرخوار خود هم اتاق باشید، از هردو پستان شیر بدهید و اگر او مایل نبود در نوبت بعدي 

کنید، وضعیت صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیردهی، تغذیه را از پستانی که آنرا کمتر خورده و یا اصال نخورده شروع 
شیرخوار را رعایت کنید که از بروز مشکالتی مثل احتقان و زخم و شقاق .... پیشگیري می کند، در صورت بروز این مشکالت 
شیردهی را متوقف نکرده و با کمک کارکنان بهداشتی درمانی مشکل را برطرف کنید،از دادن سایر مایعات با و یا  بدون

ماه پرهیز کنید، در صورت نیاز بهترین شیر کمکی، شیردوشیده شده مادر یا شیر دایه است، فورا 6بطري به شیرخوار زیر 
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و با کوچکترین مشکلی به تغذیه شیرخوار با شیرمصنوعی تصمیم نگیرید، به مکیدن و بلعیدن شیرخوار حین تغذیه دقت کنید 
را از یک پستان به پستان دیگر جا به جا کنید، آرامش داشته باشید چون اضطراب و و به محض کند شدن مکیدن و بلعیدن، او 

نگرانی مانع رگ کردن پستان و جریان یافتن شیرمی شود، سعی کنید گرسنه نمانید و غذاهاي تازه و طبیعی مصرف کنید، 
زیاد است،رژیم الغري نگیرید، در حد وعده غذا با حجم3تا2مصرف غذاهاي مغذي به مقدار کم و در دفعات بیشتر بهتر از

رفع تشنگی خود آب و سایر مایعات بنوشید، فعالیت جسمی مناسب داشته باشید،از استعمال دخانیات و قرص هاي پیشگیري 
از بارداري ترکیبی پرهیز کنید، نسبت به توانایی خود براي شیردهی اعتمادبنفس و اطمینان خاطر داشته باشید، چنانچه باور 

رید که برخی داروهاي گیاهی رایج و بی ضرر، شیر شما را زیاد می کند، مصرف آن ها بالمانع است، اگر دچار بیماري دا
دیابت، کم کاري تیروئید و کم خونی هستید ، براي درمان آن به پزشک مراجعه کنید.

، شیرم را افزایش دهم؟افزاشیرغذاییموادتوانم با استفاده ازآیا می-45

و معتقدند که کنندمیاستفادهمادرشیرافزایشمنظوربهگیاهیمختلفهايچايوهاکردهدمازمناطق ازريبسیادر
هنوزولیشوندمیشیرافزایشسببدیگرگیاهیموادبسیاريوشبدرخام،بادامآبجو،مربرخی مواد غذایی مثل مخ

میتولیدبیشتريشیرغذایی،موادبعضیخوردنباکهدیکنمیساساحاگر. استنشدهثابتکامال علمیطوربههیچکدام
باوراینچون، مصرف آن بالمانع استنداردخطريشیرخواروشما برايغذاییمادهایناینکهازاطمینانصورتدردیکن

رر شیرخوار را فراموش اما در هر حال ضرورت مکیدن مک.کندتحریکرا)توسیناکسیبازتاب جریان شیر(رفلکستواندمی
نکنید. 

چیست و چه باید کرد ؟پستان گرفتنعلل امتناع شیرخوار در ماه هاي اول عمر از -46
بسته به سن شیرخوار علل امتناع از پستان و در نتیجه روش هاي تشویق او به گرفتن پستان متفاوت است.

مثل شکستگی ها و :شودمعاینههابیماريوپزشکیتمشکالتمامنظرازبایدنگیردرامادرپستاناولروزازنوزاداگر
خشونتبا، نوزادمکیدنقدرتکاهشودر اثر داروهاي تجویز شده براي مادر موقع زایمان آلودگیخواباحساس درد،

وکردنبغلنادرستوضعیت، پستانازويبیزاريو در نتیجه اولهايتغذیهدرپستانبهنوزادفشردنیاکردنجاجابه
باید مورد توجه قرار گیرند.پستانگرفتن

راآنمهاریاتأخیریاو) پستانشدیدکردنرگ(شیرجهشقويبازتابمادر،پستاناحتقانچهارم،تادومروزهايدر
.گرفتنظردرباید
(بخاطر استفاده از بطري و پستاننگرفتدرسردرگمیمی تواند بعلل باشد،عمرچهارمتااولهايهفتهبیندرامتناعاگر

نوزاد،گوشعفونتدهان،برفکمادر،پستاناحتقانشیردهی،نادرستوضعیتازناشیپستاننوكزخم،پستانک)
باشد.شیرمزهتغییرومادرتوسطشدهخوردهدارویییاغذاییموادبهحساسیت
پستانگرفتنازشیرخوردن،موقعدر)کولیکیقولنجی(يدردهادلعلتبهاستماهگی ممکن3تایکسندرشیرخوار

.نمایدامتناع
آبغذاهی کمکی،موعدازردر اثر مصرف زودتخوردنشیربهتمایلکاهشمی تواند بعلت او امتناع بعدبهماهگی3سناز 

و توجه شیرخوارازیگوشیبیا آشفتگی و ،مصرف بیش از معمول غذاعلتبهبزرگترشیرخواراندرهمچنینوآبیامیوه
بیشتر او به محیط اطراف و یا دندان درآوردن باشد.

اولدرشیرخواراگر. کندمیکمکعلتتشخیصبهنماید،میامتناعشیرخوردنازاي،مرحلهچهدرشیرخوارکهایندانستن
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وضعیتپستان،گرفتندرگمیدرسراستممکننماید،امتناعپستانگرفتناز) شودجاريشیرمادرکهاینازقبل(تغذیه
کاهشیاگوشعفونتشیر،جهشتأخیریامهاررفته،فرویاصافپستاننوكگذاشتن،پستانبهوشیردهینادرست

.باشندآنعللازمکیدنقدرت
علتبهبینیسوراخبودنبستهیاوآنکاهشیاشیرزیادجهشکند،رهاراپستانشیر،شدنجاريازبعدشیرخوار،اگر

میخفگیاحساسشیرخوارباشد،زیادشیرجهشبازتابسرعتکهصورتیدر. باشدآنعاملاستممکنتنفسیعفونت
.باشدمیشیرخوردنبهقادرسختیبهوکند
.باشدگازدفعیانزدآروغبهبچهنیازدلیلبهدارداحتمالمادرباشد،پستانازتغذیهوعدههراواخردرامتناعایناگر

بطور کلی می توان علل امتناع شیرخوار را در هر سنی در سه دسته طبقه بندي کرده و به رفع آن پرداخت: علل مربوط به 
مواردي که به شیرخوار مربوط می شود عبارتند از :شیرخوار، مربوط به مادر و مربوط به تولید شیر . 

وبینیدرسدیمکلرورقطرهچکاندن. شودودردبینیگرفتگیسبببلعیدن،ویدنمکموقعاستممکنتنفسیهايعفونت_1
بینیگرفتگیرفعبهاستممکنهواهايکنندهمرطوبچنینهمشدهتسکینسبباستامینوفنمثلسادههايمسکندادن
میبینیتیغهانحرافتفاقیاتشخیصباعثسرماخوردگیجریاندرپستانگرفتنازشیرخوارامتناعگاهی. نمایندکمک
.شود

بالثهیممالماساژیاشیرخوردنازقبلچیزيجویدنگاهییاسردقاشقیکپشتگذاشتن: آوردندردنداندر مورد -2
.گرددمیشیرخواردردکاهشباعثسادههايمسکندادنبروهعالتمیزانگشت

دگی و بیقراري ناشی از مصرف داروها، برفک یا تبخال دهان شیرخوار ، خواب آلومريبهمعدهازشیر برگشتمورددر-3
پزشک اقدام خواهد نمود. 

بدنحرارت.بخوردشیرشبدریاوخنکمحلدرولی. نمایدامتناعشیرخوردنازشیرخواردارداحتمالگرمهوايدر_4
.دیکننگهداريمناسبیحرارتدرجهدراو را وهکردکنترلشیرخوار را 

.بچهگرفتنگازبهمادرواکنشمانندباشدداشتهترسشیرخوردنموقعدرشیرخواراستممکنگاهی_5
دانررویگمادرپستانازناگهانشیرخواراگر. نیستشایعماهگی9ازقبلکه البتهگرفتنشیرازبهشیرخوارتمایل-7

شودگرفتهکاربهبایدشیرخوردندوبارهبهاو تشویقبرايممکنهايروشهمهندهد،نشانتمایلپستانگرفتنبهوشود
.شودشیرخوردنکاملقطعبهمنجرخرهباالوندادهنتیجهاستممکنهمگاهیولی

مشکالتی که در  مادر ممکن است سبب امتناع شیرخوار از گرفتن پستان شود عبارتند از: 
راشیرشمزهداروهایاکرده باشد مهاررا شیرجهشواکنشیاکرده کمرا او شیرتولیداستممکني مادر که بیمار-1

اده باشند.دتغییر
کندامتناعچرك،یاشیرشورمزهعلتبهطرفهمانتغذیهازشیرخوار استممکنمادر،پستانیکعفونتدر صورت _2
.نگیردراپستاندوهرمادر،توسطدارومصرفخاطربهیاو
دارداحتمالمجددحاملگیهمچنین) تنهاپروژسترونیقرصندرتبهوترکیبیقرص(خوارکیحاملگیضدهايقرص_3

سببشیرمزهتغییرعلتبهگاهینیزماهیانهعادتیاگذاريتخمک. دندهتغییرراشیرمزهوداده کاهشراشیرمادرتولید
.شودمیشیرخوردنازشیرخوارامتناع

و یا ،دریاآبیادارکلرآببااستخردرشنا کردن یاومتفاوتکرمیاادکلنصابون،عطر،ازمادرتفاده در صورت اس_4
نگیردرامادر پستانشته و گذاتأثیرشیرخوارروياستممکنزدنعینکیاموطرحتغییرمثلمادرظاهردرتغییرحتی 

ازوهستندحساسکه باعث تغییر مزه شیر می شود مادرانف مورد مصرغذاهايازبرخیبهشیرخوارانازبرخی _5
مصرفیاودادنشیرازقبلنیطوالورزشمادر،کشیدنسیگارافزایشبادیگربعضیونمایندمیامتناعپستانگرفتن
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.ورزندمیامتناعپستانگرفتنازمثل نوشابه ها، چاي و قهوه کافئیندارايهاينوشیدنیزیاد 

علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان ممکن است به تولید شیر مربوط باشد:برخی 
براي افزایش تولید شیر .کندامتناعپستانگرفتنازاستممکنشیرخواریابد،کاهشموقتاًیاباشدکمشیرتولیداگر-1

باید تالش نمود.
پستانگرفتنازشیر،کمدریافت به علت ولیکندمیشیرمکیدنبهشروعشیرخوارر،شیجهشبودن آهستهدر صورت _2

شیرخواردهانبهراپستانگاهآنوکندپیداجهشتادیبدوشکمی راتان شیردیتوانمیمواردایندر. نمایدمیامتناع
شنیدنساده،نوشیدنییکیاآبخوردنمثلهاییروشباشیرخوارتغذیهازقبلراشیرجهشواکنشیاودیبگذار

.یدینماشرطیکشیدن،درازوصندلیهمانروينشستنوسیقی،م
ازوکردهدستیپیشآن، برابردرتواناییعدمعلتبهاستممکنشیرخوارر نیزشیجهشدر صورت سریع بودن _3

در این مورد می توان کمی شیر را دوشید و بعد شیرخوار را به پستان گذاشت..نمایدامتناعپستانگرفتن

ترغیب نمایم؟پستانگرفتنگونه شیرخوارم را به  چ-47

طبیعیرفتاران مادرگاهیچون. کندمیامتناعپستانگرفتنازحقیقتاًشیرخوارکهکنید حاصلاطمینانبایداقدامهرازقبل
:دکنیتوجهزیرنکاتبهمنظوراینبه. دننمایمی تعبیرپستانگرفتنازامتناعبهراشیرخوار

مقداربهیابیشتردفعاتوکممقداربهاستممکنشیرخوار: ساعت24طیدرشیرخوارواقعیشیرخوردنفعاتد_1
.بخوردشیرکمتردفعاتوبیشتر

24درروشنوبوبیادرارباشدهخیسايپارچهکهنه6حداقل: شیردریافتکفایتنظرازشیرخواروضعیتارزیابی_2
.باشدمیشیرکافیدریافتنشانگرمعموالًشادابوطیفلپوستیداشتنوساعت

مینظربهبیماریاوشودمیآشفتهآسانیبهیااست؟راضیوخشنودآیا: تغذیهفواصلدرشیرخواررفتاربهتوجه_3
رسد؟

:شیرخوارمکیدنوشیرخوردنوگرفتنآغوشدروضعیتبهتوجه_4
دهان،تانشکموسینهروياوزانويوسینهکهطوريبهایدگذاشتهپستانبهبیمناسوضعیتدررا شیرخوارآیا•

گیرد؟میقرارپستانرويويچانهوپستاننوكسطحهمشیرخوار
احتقاندرپستاننوكشدنصافسبببه. (بگیردخوبیبهراپستانبتواندتاشودمیبازًکامالشیرخواردهانآیا•

.)شودمیمشکلشیرخوارايبرگرفتنپستان
:هاي زیر توجه کنید توصیهبه 
.دیبدهشیراوبه) رفتنخواببهموقعیاشدنبیدارازقبلدرست(استآلودخوابشیرخوارکهوقتی_
.دیکنماساژ،آرامیادادنتکانخواندن،آوازباراشیرخوارشیردادن،برايشتالازقبل_
.دیبدهشیراوبهنیست،گرسنهزیادهنوزشیرخوارکهزمانیدر_
د،یبدوشراخودشیرازمقداريشیر،جهشرفلکسبرقراريازقبلاست،پستانگرفتندرسردرگمیدچارشیرخواراگر_

گرفتندرسعیشیرخواراگر. بگیردخودکوششازآنیپاداشیکاوکهطوريبهدیکنعرضهکودكبهراپستانسپس
کاراین.شودويدهانواردقطرهصورتبهتادیبریزپستانرويراشدهدوشیدهشیرچکانقطرهبادیتوانمیددارپستان
هايلبرويبهراتانشیرابتدایانمایدتشویقمکیدنتداومبهونگهداردپستانبهچسبیدهوآرامراشیرخواراستممکن

. دیبلغزاناوندهاداخلبهراپستانسپسودیبدوششیرخوار
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چوننیستکاردرستیاونگهداشتنگرسنهطریقازپستانگرفتنبهويکردنوادارگیرد،نمیراپستانکودكقتیو
نکنددریافترامناسبانرژياگروگیردقرارهمآبیکمخطردراستممکنپستانگرفتندرسردرگمیدچارشیرخوار

.بودنخواهدآنمکیدنوپستانگرفتنبهقادروشدهترضعیفروزبهروز
گرمحمامدرشیردادنپستان،بهچسباندنازپسويدادنتکانشیردادن،ایستادهجملهازشیردهیمختلفهايوضعیت_

را امتحان کنید.

چیست؟پستانگرفتندرشیرخوار سردرگمیمنظور از -48

نمی داند یست ونشیرتخلیهوآنبهچسبیدنبهقادراماگیردمی دهاندرولع،وحرصباراپستاننوكشیرخوارگاهی 
زخمسببلذا) سرشیشهمکیدنمثل(ردنددرستمکیدنیاودهدمی فشاربیرونبهزبانشباراپستاننوكیاچکار کند 

.آوردمیدستبهکمتريشیرمکیدن،هرباوشودمیپستاننوك
دهاندرپستانوقتی. استمتفاوتشیشهسرازمکیدنبامادرپستانازتغذیهموقعدرادنوزدهانوآروارهزبان،حرکات

فشاروریتمیکحرکاتباوفشاردمیخودکامبهراپستانو)تعقرحالتگود می شود (به اوزبانگیرد،میقرارشیرخوار
وبلعدمیراآنوشدهشیرشدنجاريسببار دارند)، مخازن شیر (که زیر هاله قهوه اي اطراف نوك پستان قربههاآرواره
.کشدمینفسیکسپس

راشیرجریانشدتجلويخودزبانبالذاشودمیروبرومایعازجریانیبافوراًبخوردشیربطريازشیرخواراگرولی
میحرکتبدونآروارهوچسبدمیبطريسردوربهمحکمطوربهاوهايلب. نمایدجلوگیريخودشدنخفهازتاگیردمی

.دهدمیاوبهآنیلذتویابدمیجریانفاصلهبالشیربکند،شیتالکهاینبدونوماند
استفادهچکانقطرهیالولهسرنگ،قاشق،فنجان،ازتوانمیاضطراريمواقعدر. دیکناستفادهزنکگولیابطريازبایدنلذا
ایید.نم

نم را نمی گیرد، چه کنم؟ شیرخوارم یک پستا-49
بینی،طرفهیکاحتقانمثلهاییبیمارينظرازپزشکتوسطبایدنماید،امتناعپستانیکگرفتنازتولدهنگامازنوزاداگر

بهبسته. شودمعاینهطرف،یکترقوهاستخوانشکستگیگردن،مهرهدررفتگیمغبنی،طرفهیکفتقگوش،یکعفونت
نوزادوشوندشلگردنتعضالتاکشدمیروزطولچندتولد،ازبعدًمعموالرحم،داخلدرجنینتنگرفقرارچگونگی

.بچرخانددیگرطرفبهطرفیکازراخودگردنراحتیبهبتواند
:یدنماامتناعپستانیکگرفتناززیر،یلدالوالذکرفوقعللبهناگهانیطوربهاستممکنسنیهردرشیرخواراما 

تغذیهبهبایدشود.پستانگرفتنزسبب امتناع اممکن است شیر،کلروسدیمافزایش در صورت ماستیت پستان مادر_1
.گرددمیبرعاديحالتبهشیرمزههفتهیکطیمعموالً. دیدهادامهدیگرپستانازشیرخوار

. نگیردراطرفهمانپستاناستممکنشود،رفتهگآغوشدرمبتالگوشطرفبهاگر گوش درد دارد و شیرخوارشاید _2
بهجهتهماندرآرامیبهرااوپستان،ازدادنشیرازپسیادیبدهشیراوبهیبغلزیروضعیتدریاکهشودمیتوصیه

.دیبیاوردیگرپستانزیر
.دهدترجیحراطبیعیپستانشیرخوارممکن است رفتهفرویاصافپستاننوكبعلت _3
شیرخواروباشدترضعیفپستان،آن درشیرجهشرفلکسممکن است هاپستاندر صورت کوچکتر بودن یکی از_4

جهشرفلکسبرقراريازپسودیبدوشراکوچکپستانشیرازقدريابتدابایددر این صورت . دهدترجیحرامقابلپستان
.دیبگذارشیرخواردهانبهراپستانآنشیر

ممکن است در اثر بیشتر شیر دادن از پستان دیگر رخ دهد و شیرخوار آن پستان را پستانیکدرشیرتولیدشکاه_5
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ترفراوانوترآسانآنازشیرلذاباشد،دیگرپستانازبیشترپستانیکدرشیريمجاريتعداداستممکنگاهینگیرد.
یکدرراشیرتولیددارداحتمالدیگرصدماتیاوجراحیهمچنین.گرددمیبیشترآنبهشیرخوارتمایلوشودمیجاري
.دهدکاهشپستان

راطرفآنپستانکودكاستممکنبدنطرفیکبهادکلنیاعطراز مادربیشتر و استفادهآرایشیموادبهواکنشدر _6
.نگیرد

.باشدپستانتوموروجودازاينشانهاستممکنپستانیکگرفتنازشیرخوارناگهانیامتناع_7

موارد زیر کمک کننده است : ،دهدمیترجیحکمترکهپستانیگرفتنبهشیرخوارترغیببراي 
وضعیتتغییربدونراکودكشیر،جهشرفلکسبرقراريازبعد. دیبگذاردهدمیترجیحکهپستانیبهراشیرخوارابتدا_1

.دیدهقراردیگرپستانزیربهبدن،
دهانبهرانپستاشیر،شدنجاريازبعدوتوجه کنید)24(به پاسخ سوالدینکتحریکراشیرجهشرفلکسابتدا_2

.دیبگذارشیرخوار
.دیکنامتحانگیرد،نمیکهپستانیباراشیردهیمختلفهايوضعیت_3
.دیبدهشیرپستانآنازاست،خوابدرکودكکهحالیدریاوتاریکاتاقدریازدنقدمحالدر_4
.یابدافزایشششیرتادیبدوشمرتب گیرد،میکمترراآنشیرخوارکهراپستانیشیردهی،ادامهبروهعال_5

؟چه باید کردبا نوك پستان صاف و فرورفته -50

ن در نزدیکی اغلب، نوك پستا.درمان پیش از تولد مثل تمرینات کششی براي بیرون کشیدن نوك پستان ها کمک کننده نیست
شروع به خوردن زمان زایمان بدون هیچ عملی بهبود می یابد. بنابراین کمک بالفاصله پس از زایمان، یعنی زمانی که نوزاد

تماس زیاد پوست با پوست با شیرخوار برقرار کنید و به او اجازه دهید هر زمان که راغب است دارد.شیر می کند، اهمیت 
تر باشد. مثالً شود مکیدن پستان راحتقرار گرفتن شیرخوار در یک وضعیت خاص باعث میخودش پستان را بگیرد. گاهی
در دست بگیرید تا گرفتن آن براي شیرخوار راحت Cپستان را به شکل .اندبغلی را مفید یافتهبعضی از مادران وضعیت زیر

تر شود. 
کرده و از بروز شروع را همان ابتدا باید دوشیدن شیراگر چه ممکن است این مسئله در شروع کمی مشکل باشد، ولی از 

شوند و تر مینرمپستان ها شوید،در هفته اول یا دوم بعد از زایمان با صبر و شکیبایی حتماً موفق میاحتقان پیشگیري کنید.
ها قبل از پستانگاهی اوقات بیرون کشیدن نوكکند.ها کمک میمکیدن پستان توسط شیرخوار به بیرون کشیدن نوك پستان

از براي استفاده از سرنگ (براي این کار از سرنگ استفاده می شودمؤثر است.گرفتن پستان راحت تر براي ،شیردهی
تحریک نوك پستان ممکن است کافی باشد.گاهی فقط )کارکنان بهداشتی درمانی کمک بگیرید.

مقداري شیر را مستقیم داخل دهان شیرخوار دوشید تا به می توان ابتدا براي نوك پستان صاف اقدام خاصی الزم نیست.
شیرخوار را به شیر را با فنجان به شیرخوار بدهید.مکیدن تمایل پیدا کند. با دوشیدن شیر به نرم شدن پستان ها کمک کنید و 

طور مکرر به پستان بگذارید.

نحوه استفاده از سرنگ براي درمان نوك پستان فرو رفته چگونه است؟-51
سی سی و براي نوك پستان هاي 10یک سرنگ سرنگ به روش زیر به برجسته شدن نوك پستان فرو رفته کمک می کند.

را قطع کنید.) سر طرفی که سوزن به آن وصل می شود1(سی سی را بردارید و مطابق شکل20بزرگ تر 
پیستون را حدود یک سوم و در مرحله سوم وارد کنید.)2(پیستون را از طرفی که بریده اید مطابق شکلدر مرحله بعد 
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ثانیه نگهدارید و 30مسیر بکشید و انتهاي صاف سرنگ را روي نوك پستان خود قرار دهید. پیستون را به آرامی بکشید و 
این ثانیه تا یک دقیقه 30سپس آن را به آرامی بازگردانید تا مکش کاهش یافته و سرنگ را بردارید. چند بار در روز به مدت 

کار را انجام دهید. اگر احساس درد می کنید، پیستون رابه داخل سرنگ سرجاي اولش برگرداند.

:1شکل

:2شکل

:3شکل

شده و چه باید کرد ؟زخم و شقاق را نوك پستانم دچار چ-52

ستان با مکرر پشستشويشایع ترین علت زخم وشقاق نوك پستان است.توسط شیرخوارگرفتن پستان وضعیت نادرست 
، کشیدن پستان از دهان شیرخوار بدون الکل و صابون یا استفاده از محلول ها یا کرم هایی که نوك پستان را تحریک می کنند

قطع مکش شیرخوار از سایر علل محسوب می شوند.براي بهبود زخم و شقاق ابتدا باید علت را برطرف کرد.

در معرض هوا و نور خورشید قرار بمالید تا نرم و چرب شود. پستان روي نوك رایک تا چند قطره شیر پس از شیردهی 
تا 7دقیقه و با فاصله حداقل 5تا3بار هر بار 5تا 3با درجه کم روزي سشواراستفاده از گرماي خشک مثل، دادن پستان

( مثل وضعیت لف شیر بدهیدسانتی متر از محل شقاق، موثر و کمک کننده است. شیرخوار را به دفعات و در حاالت مخت8
از کرم، و استفاده از شستن پستان با آب و صابون قبل از هر بار شیردهی گهواره اي متقاطع، دراز کشدن و زیر بغلی)،

شیردهی را از پستان سالم یا کم ضایعه شروع کنید تا واکنش جهش شیر قبل از کنید.پرهیز لوسیون و پماد روي پستان 
دناك برقرار شود. قبل از شیردهی قرار دادن پارچه گرم و مرطوب به جاري شدن شیر کمک می شیردهی از پستان در

دهید.در معرض سرما قرار نرا زخم یا شقاق کند.
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برفک نوك پستان چرا به وجود می آید و چگونه درمان می شود؟-53

این عفونت پوست نوك پستان را می آید. آنتی بیوتیک به وجود درمان ماستیت و سایر عفونت ها با برفک معموال به دنبال 
نوك پستان کمی کمرنگ تر می شود. گاهی اوقات شیرخوار هم مبتال به برفک دهان زخم کرده و خارش ایجاد می کند و

برخی مادران آن را به صورت احساس سوزش و درمان شوند. در صورت تشخیص مادر و شیرخوار باید هم زمان .است
بار بعد از شیر دادن 4روز و با محلول یا کرم نیستاتین است که روزي 14مدت درمان مادر کنند.تیر کشیدن توصیف می 

15بار 4فقط با محلول نیستاتین می باشد که روزي روز و 14نیز روي نوك و هاله پستان مالیده می شود. درمان شیرخوار
لثه ها و روي زبان مالید. بهترین زمان یعنی داخل گونه ها،قطره از محلول را باید به آرامی در سطح داخلی دهان شیرخوار

سینه بند بالفاصله بعد از تغذیه است که اثر آن تا نوبت بعدي تغذیه باقی می ماند. درمان مادر و کودك باید تواما ادامه یابد. 
سرشیشه، استفاده از آنها را خود را روزانه عوض کنید و با آب داغ و صابون بشویید. در صورت استفاده از گول زنک و

دقیقه بجوشانید و بطور هفتگی آن ها را عوض کنید.20متوقف کنید و یا روزانه 

در صورت بروز احتقان در پستان مادر چه باید کرد؟-54

ان و تغذیه مکرر اوست. اطمینتغذیه نوزاد از پستان بالفاصله بعد از تولداحتقان شروع بهترین راه پیشگیري از بروز
حاصل کنید که گرفتن پستان در وضعیت صحیح است.

ابتدا هنگام احتقان پوست روي پستان اغلب براق و نوك آن پهن بنظر می رسد و گرفتن پستان براي شیرخوار مشکل است. 
تا تورم اطراف نوك پستان کاهش هسپس مقداري از شیر را دوشیدایید،با کمپرس آب گرم به جاري شدن شیر کمک نم

بد و شیرخوار بتواند هاله پستان را در دهان بگیرد. یا
زمان و دفعات تغذیه با شیر مادر را وبه تخلیه مکرر شیر توجه نمایید

اگر احتقان پستان به سرعت درمان نشود ممکن است عفونت د. یمحدود نکن
و با تشکیل آبسه تولید شیر کاهش یابد.ماستیت ) عارض شودپستان (

ستفاده از بطري گرم است. بدین ترتیب که یک بطري دهان ش دیگر، ارو
د پس از چند دقیقه که بطري کامال داغ شد آب آن یکنپر گشاد را از آب داغ 

د تا خنک شود بعد نیکرا خالی نموده و دهانه بطري را در آب سرد فرو 
د. بطري که به ید و چند دقیقه نگه دارریگذابدهانه آن را روي آرئول پستان 

نوك پستان را به داخل می کشد و به این ترتیب به جریان یافتن شیر کمک می نماید.ور سرد شود شبیه به یک مکنده،مر
ها قرار دهید.جهت کاهش ورم و کم شدن درد بعد از تغذیه شیرخوار، کمپرس سرد روي پستان

ابتدا برگ هاي کلم را کننده است. بدین ترتیب که بار در روز کمک 4تا 3دقیقه 15ها به مدت گذاشتن برگ کلم روي پستان
آن را کامال شسته و خشک نموده و در یخچال بگذارید. پس ازخنک شدن قسمت وسط یک برگ را به اندازه نوك ،جدا کنید

سپس برگ کلم را روي پستان بگذارید.پستان جدا کرده،

باال و پایین نوك پستان و فشار روي آن براي چند ثانیه در ذاشتن دو انگشت در باشد گاحتقان در نوك پستانچنانچه 
ها کمک کننده است.در صورت شدید بودن کاهش احتقان نوك پستان مؤثر است. ماساژ گردن و پشت و ماساژ مالیم پستان
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درد، مسکن استفاده نمایید.

باید آن را درمان کرد؟چگونه مشکل چیست و ،ماحساس می کنمدر پستانو دردناکی برجستگی کوچک- 55
علت بسته شدن یکی از مجاري شیر است. این انسداد ممکن است در اثر در پستان به اغلب دردناك وبرجستگی کوچک

یا خوابیدن روي پستان بوده و یا ناشی از عادت شیرخوار به شیرخوردن فقط تنگیا سینه بند خارح نظیر لباس فشار از
هم فشار ناشی از گذاشتن دست روي پستان در زمان شیر دادن ممکن است سبب بسته در یک حالت خاص باشد. گاهی 

در چند مجراي شیر، شیرخوار باید مکررا با شیر مادر تغذیه شود.شدن مجراي شیر شود. در صورت بسته شدن یک یا
این صورت بهتر است :

پستان خود را از باالي محل انسداد به طرف تغذیه را از پستان مبتال شروع کنید. هم زمان با مکیدن شیرخوار،-
اگر به نظر می رسد شیري در پستان باقی مانده است باید دوشیده شود.نوك آن ماساژ دهید. در پایان تغذیه هم 

اصالح وضعیت شیر خوردن شیرخوار در صورت نیاز -
خم شدن به ف شیر بدهید. تلخدر وضعیت هاي مشیرخوار را می توانید جهت خالی شدن همه مجاري الزم است. 

کند. هاي سنگین کمک میجلو در پستان
در صورت امکان تغذیه مکرر شیرخوار از پستان الزم -

هاي شیردهی به ویژه در مرحله حاد و مشکل اجتناب کنید. (در است، یعنی از فاصله دادن طوالنی میان وعده
بدوشید).مرتب صورت عدم تمایل شیرخوار به مکیدن شیر را 

حمام کردن و دوش گرفتن و قرار دادن حوله یا پارچه -
کند.پشمی (کمپرس گرم روي پستان) قبل از شیردهی به جریان یافتن شیر کمک می

بخش درگیر پستان را پیش از دوشیدن شیر به آرامی -
تناوب ادامه با نوك انگشتان ماساژ دهید و تا زمان ایجاد احساس راحتی در پستان، ماساژ و دوشیدن را به طور م

بدهید.

روش درمان چیست ؟هشدماستیت)ونت (فدچار عمپستان-56

عفونتتخلیه مکرر شیر از پستان است زیرا در اثر ماندن شیر در پستان،ترین اقدامات براي درمان ماستیت،یکی از مهم
یدا کرد با تغذیه از پستان مبتال ادامه پیدا تشدید می شود. بهتر است تعذیه از پستان سالم شروع و بعد از اینکه شیر جریان پ

بنابراین مراجعه به پزشک الزامی است. اگر درمان ماستیت زود کند. چون مادر به مصرف آنتی بیوتیک نیز نیاز دارد،
شروع نشود و یا کامل نباشد می تواند منجر به آبسه پستان گردد.

منظور ایجاد مکیدن قوي شیردهی در صورت امکان به-
ها را به آرامی در طی شیردهی یا قبل از آن با استفاده از نوك انگشتان به د. پستانیرا از پستان سالم شروع کن
د.یطرف نوك پستان ماساژ ده
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در هر نوبت از تغذیه را وضعیت شیرخوردن شیرخوار -
تخلیه شوند.تمامی مجاري شیر تغییر دهید تا

) نیا بروف(استامینوفننمسکمی تواندر صورت نیاز -
تخلیه و دوشیدن پستان پس از هر تغذیه مهم است..مصرف کرد

کمپرس گرم پستان( استفاده از آب یا حوله گرم براي -
بعد از شیر )قرار دادن تکه یخ در حوله تمیز روي پستانقبل از شیردهی و کمپرس سرد(افزایش جریان شیر)

تر است) روي قسمت درگیر کمپرس سرد و یا گرم (هر کدام راحتنیزدر فواصل شیردهی دادن مفید خواهد بود .
د. یبگذار

هاي گفته شده بهبود رغم توصیهاگر درد یا التهاب علی-
.مراجعه کنیدپزشک بهنیافت باید 

لست.تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشکو مصرف مایعات فراوان - استراحت :مهم در درمان ماستیتعامل سه بطور کلی 

آیا شیر دادن ممنوع است؟ر آبسه پستان شده ام، چه باید کرد دچا-57

ممکن است براي تخلیه چرك نیاز به شکافتن آبسه هم باشد. به طور کلی تغذیه اما درمان آبسه نیز شبیه ماستیت است 
البته معموال آبسه به .از پستان مبتال منعی ندارد مگر این که آبسه به مجاري شیر سر باز کرده باشدشیرخوار با شیر مادر

بیرون از نسج پستان باز می شود. به طور کلی اگر آبسه پستان شکافته شود و شکاف نزدیک به نوك پستان نباشد ادامه 
72تا 48د مدت یتغذیه از پستان مبتال بدون اشکال است اما اگر محل شکاف به نوك پستان و هاله نزدیک باشد می توان

د.ید ولی تغذیه کودك را از پستان دیگر ادامه دهید و دور بریزیدوشساعت شیر آن پستان را ب

نوك آن در مواردي که آبسه شکافته شده و ازرا بدوشید. پستان آبسه دار ودیبه تغذیه شیرخوار از پستان سالم ادامه ده
و دیگر چرك همراه شیر چرك همراه شیر جاري است شیردهی از این پستان تا زمانی که درمان آنتی بیوتیکی شروع شود

ه دبار در روز ) دوشی6ساعت ( 4روز) مجاز نیست. شیر این پستان باید هر 3- 2از آن ترشح نشود به طور موقت( معموال 
تا تولید شیر برقرار بماند. هم چنین دوشیدن شیر از بسته شدن مجاري شیر که یک عارضه غیر قابل و دور ریخته شود

میق است پیشگیري می کند. در این زمان باید شیرخوار را از پستان دیگر که سالم است شیر داد.اجتناب در آبسه هاي ع

سؤاالت رایج در مورد  شیردهی در شرایط خاص :

می خواهم به سر کار برگردم، چگونه شیرخوارم را تغذیه کنم؟-58
به توصیه هاي عملی زیر توجه کنید:

تغذیه کنید. تانرا فقط با شیر خودـ در تمام مدت مرخصی زایمان شیرخوار 
ـ پس از بازگشت به کار، دفعات شیردهی در عصر و شب را افزایش دهید. 

ـ از مرخصی ساعتی شیردهی براي تغذیه شیرخوار با شیر مادر در طول ساعت کار استفاده کنید. 
ها به افزایش شیر رتب پستانبدوشید. تخلیه مساعت یک بار 3در ساعات جدایی از شیرخوار هر ـ شیر خود را 
کمک می کند. 

مراقب ـ شیر دوشیده شده را براي تغذیه شیرخوار ذخیره کنید تا در زمان دور بودن از او با این شیر تغذیه شود. 
شیر دوشیده شده را با قاشق و فنجان به شیرخوار بدهد. شیرخوار باید 
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وار چیست ؟در شرایط اضطراري (بحرانها)روش  برتر تغذیه شیرخ-59
بحران ها مثل زلزله، طوفان، سیل و جنگ موجب آوارگی میلیون ها نفر و محرومیت آنان از دسترسی به غذا می گردند.

در بسیاري از موارد مشکل فوري امنیت غذا با بروز بیماري هاي عفونی و با قطع برق و آب و سرویس هاي حمـل زبالـه   
تشدید  می شود.

ر شرایط بحرانی تنها غذاي مورد اطمینان براي شیرخواران و خردساالن است. شیرمادر هم غـذا  شیرمادر همیشه بویژه د
و هم محافظت از بیماري ها را تامین کرده هزینه اضافی یا آب اضافی و وسایل تهیه و تدارك نمی خواهد.

شـوند کـه شـیردهی موجـب     بسیاري از خانم ها در شرایط فوق العاده پراسترس هم شیر می دهند و برخـی متوجـه مـی    
آرامش آن ها و کاهش استرس شان می گردد. اما در بعضی از خانم ها استرس موجب می شود که پستان شان رگ نکنـد  

منی جمع شـوند و یکـدیگر را حمایـت کننـد، زیـرا بـا       نم هاي باردار و شیرده در مکان ابنابراین الزم است در بحران ها خا
ن شیر برقرار می شود. احساس خوب و اعتماد بنفس جریا

چنانچه در بحران ها شیرخواري از شیرمادر محـروم شـود خطـرات زیـادي او را تهدیـد مـی کنـد پـس چنانچـه مـادر و           
شیرخوار در کنار هم هستند تغذیه با شـیرمادر بایـد ادامـه یابـد و فقـط شـیرخوارانی کـه بـی سرپرسـت مـی شـوند بـا             

این موارد نیز در صورت امکان تغذیه با شیردایه ارجح است.شیرمصنوعی (شیرخشک) تغذیه شوند البته در

آیا در صورت بارداري مجدد می توان به  شیردهی ادامه داد ؟-60

ولی چنانچه سابقه .دیلزومی ندارد شیردهی را قطع کن،خوردمید که شیریداربزرگتري فرزند باردار هستید و  گر ا
نریزي و کاهش وزن در طول بارداري دارید، این ها دالیل پزشکی براي از و یا درد رحمی یا خورس داشتهزودزایمان 

، این انقباضات معموال دیشومی رحمی انقباضشیردهی دچار باشیرگیري در طول بارداري محسوب می شوند.اگر 
مادر،سن و مشاوره نمایید. بسته به وضعیت سالمت و احساسات باید با پزشک اما در هرحال خطري براي جنین ندارد.

به نظر می رسد که شوند یا ها بیشتر حساس میگاهی پستانتصمیم می گیرند. نیاز شیرخوار و تمایل او به شیرخوردن
نمیمحسوب قطع شیردهی ی برايلیلولی این ها دو یا مزه آن تغییر می کندکاهش می یابدبارداري ماهه دوم 3شیر در

است کاهش طبیعی تولید شیر در طی بارداري، ممکن است نیازهاي تغذیه اي او . اگر سن شیرخوار کمتر از یک سالدنشو
را به خطر اندازد.در این صورت توجه به روند افزایش وزن شیرخوار و استفاده از مکمل هاي غذایی توصیه می شود. 

يهاي باردارخانمنند. برخی شیرخواران بنا به میل خود و یا وقتی شیرمادر کم می شود، شیرخوردن خود را قطع می ک
توجه کنند.بیشتر دهند باید به تغذیه و استراحت خودمیهم که شیر
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؟مکنتغذیهمخودشیرباراشیرخواریکازبیشتوانمداراي شیرخواران دو(چند) قلو  هستم آیا مینم-61

وتولیدباشد،بیشترشیرخوارطتوسمادرپستانمکیدنچههریعنی استتقاضاوعرضهقانونتابعمادرشیرتولید
ها، محیط و مکیدن پستانو مدت ، دفعات انمیزان تولید شیر مادر بستگی به نیاز شیرخوار.شدخواهدبیشترشیرترشح

هرتغذیهدفعات.داردمشوقوافراد خانواده کمکهمچنینوشرایط مناسب، آرامش و استراحت و تغذیه خوب مادر 
دریافتشیرکافیاندازهبهشیرخوارانهموشودبیشترشیرتولیدهمتاباشدروزشبانهدربار10تا8بایدشیرخوار

دکنیثبتویادداشترا شیرخوارهرتغذیهمدتودفعاتاستزمالتولدازپساولماه2-3در. کنندرشدخوبونموده
وروزشبانههردرخیسکهنه8تا6بایدکدامهریعنیدهید.قرارتوجهمورددقیقاًرا یکهرخیسهايکهنهتعدادنیزو

اجابتدفعاتبهتوجه. کننددفعمدفوعبار5تا2وباشندداشتهخیسپوشک6تا5شودمیاستفادهپوشکازچنانچه
. دیآوردستبهدرستیعاطالشیرخوارهرتوسطشیردریافتمیزانازتاکندمیکمکادرارخصوصبهومزاج

میشیردهیتداومباعثوشدهبیشترشیرتولیدوترشحکنند،میتغذیهمادرپستانازمکررطوربههابچهکههنگامی
. گردد
وضعیت. شودانجامهمزماندوقلوهاتغذیهشودمیتوصیهبیشتر،شیرتولیدووقتنظرازنگرانینمودنطرفبربراي

براي تغذیه توضیح داده شده است. 21که در سؤالاستقبلیهايروشازترکیبی معموالشیرخوارانایندرشیرخوردن
هم زمان شیرخواران به تصویر زیر دقت کنید.

هابچهاینتااستزمالکهزمانیمدتاماداردراکافیشیرتولیدتواناییهم هاچهارقلویاسهمادرحتی گزارش شده که 
جوییصرفهباعثشیرخواردوهمزمانتغذیهلذاباشدمشکلاستممکنمادربرايآنتنظیموظهحمالقابلشوند،تغذیه

ضمنتاباشدبرخوردارمناسبیتغذیهواستراحتازبایدمادرموارد،ایندرکهاستبدیهی. شدخواهدمادروقتدر
.نمایدفراهمنیزراهاقلوچهاریاسهنیازهايبتواندخودغذایینیازهايتأمین

؟مکنتغذیهمخودشیرباراتوانم اوشکاف کام و لب دارد آیا میشیرخوارم-62

طوربهنوزاددر صورتی که باشد،جلوقسمتدروکوچککامشکافنیزوباشد طرفهیکخصوصبهوتنهالبشکافاگر 
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وشستواشارهانگشتدوبینراپستانواوچانهمادروشودنگهداشتهمادرپستانروبرويونشستهوضعیتدروصحیح
روش دانسر نامیده این (.بودخواهدعملیمادرپستانازمستقیمتغذیهوشدهپر،  لبشکاف،نگهداردخود دستکفازقسمتی

می شود)

عقببهوبدوشدراشیرزبان،وآروارهفشارباوگرفتهدهاندرراپستانهالهاعظمقسمتکهشودمیقادرشیرخواریعنی
یاماهگییکدرلبشکافترمیمجراحیعملبرايوگردیدهتأمیننوزادرشداستممکنترتیباینبه. کندهدایتدهانش
دیبدوشراتانشیرماندهباقیکهاستزمالکندتأمینرانوزادمطلوبرشدنتواندتنهاییبهروشاینچنانچه. شودآمادهزودتر

تغذیه نمایند.معدهلولهبه شیرخوار بدهید و یا گاه الزم است او را با سرنگیا قاشقباو

؟مکنتغذیهمخودشیربارااوچگونه است(منگولی)داونسندرممبتال به شیرخوارم-63

هنگاماستممکنکشیدننفسوبلعیدنومکیدندرناهماهنگیوگرفتنپستاندرنیعضالقدرتضعفعلتبهشیرخواراناین
بهمادرشیرازبهتراستفادهوپستانمکیدنبهشیرخوار تشویقبراي .شوندخفگیحالتدچارحتییاوخستهزودشیرخوردن

:دکنیتوجهزیرموارد
، لثهمالشودهانبهتمیزانگشتبردنفروبا،دکنیتحریکرا جستجورفلکسشیرخوار،هايلبوگونهبهپستاننوكمالیدنبا

.شودمی تحریکبلعیدنعملعمودي،طوربهوسطخطدرشگردندادنمالشبا،کندشروعرا مکیدنحالتاو می تواند 
ردن کبیداربراي .داردشیرخوردنبرايبیشتريآمادگیکند،نمیگریهکهزمانیدرگرسنگیوبیداريهنگامشیرخوار

وحوصلهوصبر،شیرخوارپاهايکفدادنمالشوپوشکتعویض،اوباکردنصحبتواضافیهايلباسکردنکمار،شیرخو
شیربیشترمدتو مکرردفعاتبهکهدیدهفرصتبراي دریافت کافی شیر و رشد بهتر کمک کننده است.  ششدنبیداربرايتامل

ابتداوکردهتحریکراشیرجهشرفلکس،نیدکآمادهخود را دادنشیرازقبل،توسط شیرخوارپستانگرفتن بهتربراي.بخورد
. دیبدوششیرخواردهاندرشیرکمیمقدار

) براي این 62نکات کلیدي وضعیت صحیح شیر دادن را رعایت کنید. گرفتن پستان توسط شیرخوار به روش دانسر ( سؤال
مدت،کوتاهصورتبهباید تغذیه.دمی شواستفادههم آغوشییاویغلبزیروضعیتازگاهومی شود شیرخواران توصیه

شیرخوار،توسطشیردریافتکفایتازاطمینانبرايد.بلعبزیاديهواياستممکنچونباشدگلوبادگرفتنباتوامومکرر
.دیرانبخواوبهفنجانیاوقاشقباانتهاییشیرازخصوصبهودیبدوشراتان شیراستبهتر

رشد بهترآنان بهشکبدونپستانازشیرخوردنحالدرمادرباآن ها مکررتماسابراز محبت به مبتالیان سندروم داون و 
اعمالمادرپستانازمستقیمتغذیههنگامدر) درصد50حدود(هستندهمقلبمادرزاديناهنجاريدچارکهانآن. کندمیکمک

بیشترياکسیژنوکرده مصرفکمتريانرژي،دهندمیانجامهماهنگطورو بهترراحتارکشیدننفسوبلعیدنمکیدن،
باراستکمترمادرشیرسدیمچونوخود را بدست می آورند نیازهايبا مناسبترکیبمادرشیردریافتباونمایندمیدریافت
.شودمیتحمیلآنان خونگردشوقلببرکمتري

مشابهومطلوبرشدحالهربهند،تغذیه شومصنوعیشیربا چهومادرشیرباچهبیماراناینکهستاآوريیادبهزمال
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می استفادهو پایش رشد آنان ايدورهمراقبتبرايداونسندرمبهیانمبتالخاصرشدمنحنیازوندارندسالمشیرخواران
کنند. 

؟مکنتغذیهمخودشیرباراتوانم اوآیا مینارس و کم وزن استشیرخوارم -64

رشد این وداردتفاوتترمنوزادانبانارسنوزادانايتغذیهنیازهاي.باشدمیخودشمادرشیرنارس،نوزادبرايتغذیهبهترین
شیرترکیب.استطبیعینوزادانازبیشپروتئینوانرژيبهآنان نیازو یابدادامهرحمیداخلرشد روندهمانید با بانوزادان 

و این از مواهب داردتفاوترسیدهنوزادمادرشیربابخاطر تامین نیازهاي خاص آنان استآوردهدنیابهنارسنوزادکهمادري
بودنمناسبصورتدرراهفته32- 34ازبیشرحمیداخلسنبانارسورسیدهنوزاداندرمادرشیرباتغذیه.الهی است

34ازکمتررحمیداخلسنبانوزاداندرمی دهند. ادامهوهکردشروعمادرپستانازتولدازبعدنوزادومادربالینیوضعیت
وعدههر.استمعدهلولهبانیازصورتدریاوقاشقیافنجانطریقازمادرشدهدوشیدهباشیرتغذیهشروعًمعموالهفته32-

تغذیهبراي .استهفته28ازبیشنوزادتغذیهروشبهترینروشاین. گیردمیصورتدقیقه25تا20مدتبهمعدهلولهباتغذیه
تمیزظروفدرشیرودر دوشیدن و جمع آوري شیردوشیده شده به دقت رعایت شودبهداشتیاصولبایدمعدهلولهراهاز

ر وي در اباید در کنهم مادران بستري است تا زمانی که شیرخوار در بیمارست. شودنگهداريیخچالدرستیکیپالیاايشیشه
د.بیمارستان بمان

راستپهلويبهرسیدهنوزاداندروراستپهلويبهیاشکمبهخوابیدهنارس،نوزاداندرتغذیهاتمامازبعدوضعیتبهترین
.باشدمی

؟مکنتغذیهمخودشیرباراتوانم شیرخوارم ام کی  میشدهسزارینمن -65
سزاریندربارهاستزمالي بارداردر دوران . داردزمانبهاحتیاجآنازبعدبهبوديواستشکمیبزرگجراحییکسزارین
نارس،نوزادانتولددرصدد مگر آنکه از نظر پزشک ضروري باشد زیرا بدست آورید و خود داوطلب آن نباشیکافیاطالعات
درافسردگیمثلزایمانروانیاثراتدرد،خونریزي،عفونت،مانندمادرانماريبیومیرومرگنوزادان،تنفسینارساییسندرم
. استطبیعیزایمانازبیشترسزارینزایمان

واندنکردهدریافتبیهوشیداروهايکهباشندنوزادانیازترآلودهخواباستممکنشوندمیمتولدسزارینباکهنوزادانی
.باشندداشتهضعیفیمکیدنرفلکسموقتاًوبکشدطولروزچنددارداحتمالآنان آلودگیخوابشدنبرطرف
تولدازپسفاصلهبالرانوزادومادربیناولیهتماسدر بیمارستان باید باشد،شدهانجامنخاعیحسیبیباسزارینچنانچه

فهمالبامادر و نوزاد را عملپایانتاوبگذارند پستانبهرااوکرده و برقراراومتسالسریعارزیابیوکردنخشکونوزاد
نمایند.اتاقهموداده انتقالبخشبهبا هم راآنان سپسوبپوشانندگرم
نوزادومادربودنآمادهمحضبهشیرمادرباتغذیهشروعونوزادومادربینتماس، عمومیبیهوشیباسزارینموارددراما

پمادمالیدنیاقطرهچکاندناحیاناًضروري،هايواکسنوKویتامینتزریقتوزین،نظیرنوزاداولیهايهمراقبت.انجام می شود
مادر،آمدنهوشبهتایعنیفاصلهایندر.گرددمی موکولنوزادومادربینتماساولینبرقراريازبعدبهنوزادچشمدر

خودشمادرپستانازمستقیماًوآغوزبابایداو تغذیهاولینونداردنوشیدنیوخوراکینوعهیچبهنیازترمفولوسالمنوزاد
یاماماپرستار،در این صورت . کنداستفادهشیرمادرازبرحسب تقاضاودهشاتاقهممادربانوزادانسایرمانندوشدهشروع
راپستانوقتهروبگذاردپستانبهرانوزادبالش،ندچازاستفادهبچرخد و با طرفیکبهمادرکمک کنند تا بایدمادرهمراه

.دهندقرارمادرکناردرمناسبوضعیتدرراويکردرها

؟مکنتغذیهمخودشیربارام شیرخوارتوانم  با استعمال دخانیات و مصرف سیگار آیا می-66
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از مصرف سیگار در طی دوران شیردهی باید .شودمیشیرحجمکاهشوشیردهیدورهشدنکوتاهموجبکشیدنسیگار
پرهیز نمایید اما اگر اصرار به کشیدن سیگار دارید به منظور حفاظت از شیرخوار خصوصاً در مقابل بیماري هاي تنفسی ، بایدبه 

ازشیردادنازقبلساعت 5/2شیردهی ادامه دهید. از مصرف سیگار در حضور شیرخوار و نیز کودکان پرهیز نموده و ظرف 
در منزل توسط مادر منع مصرفی براي شیردهی نمی باشد. اما از مصرف آن مصرف تنباکو . دینمایخودداريسیگارمصرف

نیکوتین و سیگار سبب کاهش تولید شیر .به عمل آوریدخودداري نموده و نهایت تالش خود را براي ترك تنباکو در اولین فرصت 
ومیانیگوشعفونتشیرخوار،ناگهانیمرگشیرخواران،قولنجیدردهايابآنارتباطو وزن گیري شیرخوار می شود و 

. استشدهثابتتحتانیتنفسیهايعفونت

:و بیماري هاسؤاالت رایج در مورد  شیردهی

؟مکنتغذیهمخودباشیررام شیرخوارتوانمم آیا میشده امن به سرماخوردگی مبتال -67

انتقالبشود،هممبتالشیرخواراگرزیرااستمانعبالشیردهیادامهغیرهوسرماخوردگینظیرشایعهايعفونتبهمبتالمادردر
با رعایت نکات بهداشتی می توانید احتمال بیمار شدن شیرخوار .شودمیبیماريتخفیفموجباو،بههاپادتنوبخشایمنیمواد

ترشحات بینی منتقل می شود نه از طریق شیر، بنابراین شستشوي را کم کنید. چون معموال بیماري از طریق تماس پوستی و 
مرتب دست ها و همچنین محدود کردن تماس هاي صورت به صورت الزم است. در موارد شدید می توانید از ماسک استفاده کنید 

شتري استفاده کنید.   و مانع انتقال بیماري از طریق تنفس،بینی و دهان خود شوید. از خودتان مراقبت نموده و مایعات بی

؟مکنتغذیهمخودباشیررامشیرخوارتوانممن به آبله مرغان مبتال هستم آیا می-68
سبب تولد نوزاد بسیار نارس می شود ودر نوزاد تازه به دنیا آمده کشنده دوران بارداري، در جنین آبله مرغان در به مادر ابتال 

زایمانازبعدروز2یاوزایمانازقبل) کمتریا(روز5اگرندرت عارضه جدي دارد. بعد از تولد مبتال شود به است. اگر کودك 
نوزادانازنیمیازبیشبیمارياما.کنندمینوزادومادرجداکردنبهتوصیهپزشکانازبعضیه باشیدشدمرغانآبلهبهمبتال

شخصوبدوشدراشیرشبایدمادرباشدنداشتهايضایعهمادرپستانمادر و پزشک توافق به جدایی کنند و اگر. استخفیف
ساعت 72وقتی ضایعات خشک شده اند و بعد از . دایننمتزریقایمونوگلوبولین بایدنیزنوزادبه. بدهدنوزادبهراآندیگري

ضایعه جدیدي ظاهر نشده شیردهی بطور مستقیم از پستان می تواند ادامه یابد. 
همایمونوگلوبولین اگرویژهبهنیستمادرباشیرتغذیهقطعبهنیازيه باشیدشدبیماريدچار،نوزادتولدازدبعماهیکشما اگر
همچنین شیرخوار نباید تا زمانی که ضایعات پوستی واریسال خشک نشده اند ، در تماس مستقیم با .باشدشدهتزریقشیرخواربه

آن ها باشد .

؟مکنتغذیهمخودباشیرراخود شیرخوارتوانما میمبتال هستم آیسرخکمن به -69

مادربیماري سرخک کهزمانیتامثل آبله مرغان سرخک هم می تواند در دوره جنینی و نوزادي کشنده باشد.پس توصیه می کنند 
متر) قبل از تولد نوزاد روز (یا ک5اگر مادري .شودکمشیرخوارابتالاحتمالتادشونجدااز هم کودكومادربایداستمسري

از نوزادش جدا شود. علیرغم این جدایی ممکن است نوزاد مبتال شود.پس از زایمان خود به سرخک مبتال شود توصیه می شود
درموجودهايباديآنتیتادیبدهشیرخواربهودوشیدتان را بشیرباید،شیرخوارومادرجداییتوصیه پزشک به صورتدر

و به مقاومت و ایمنی او کمک نماید. شودمنتقلوار شیرخبهشیر
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؟مکنتغذیهمخودباشیرراخود شیرخوارتوانمجه مبتال هستم آیا میسرخمن به -70

مادر مبتال به سرخجه می تواند به شیردهی ادامه دهد . در واقع به مقاومت شیرخوار کمک کرده و واکسیناسیون طبیعی براي 
د.شیرخوارش فراهم می کن

؟مکنتغذیهمخودباشیررامشیرخوارتوانممن به ویروس تبخال مبتال هستم آیا می-71
ازدوروشودپوشیدهزخماگر گرچه ویروس تبخال براي نوزاد کشنده است و تبخال ژنیتال می تواند به پستان منتقل شود، اما 

و همچنین بعد از هر بار شیرخوارکردنبغلازقبلهادستشستن. استمانعبالشیردهیگیرد،قرارکودكتماسودسترس
پستان باشد ولی بتوان با پوشاندن آن را دور از دسترس کودك رويتبخالضایعهکهصورتیدر. استضروريتماس با زخم 

زمالضایعهدبهبوتاپستانازشیردهیموقتقطعباشد،پستانهالهیانوكقرار داد، شیردهی بالمانع است. اگر ضایعه روي
این عفونت به راحتی از سایر اعضا خانواده هم می تواند به شیرخوار منتقل شود پس احتیاط کنید چون ابتال به این عفونت .است

) کشنده است. هفته4در نوزاد (شیرخوار زیر 

؟مکنتغذیهمخودباشیررامشیرخوارتوانممبتال هستم آیا میBمن به هپاتیت -72
در بارداري آلوده شود، نوزاد ممکن است به علت تماس با ترشحات مادر هنگام تولد در معرض بیماري قرار گیرد. به اگر مادري

و اولین دوز از واکسن Bساعت اول تولد ایمنوگلوبولین اختصاصی 12در عرض Bهپاتیت نوزادان متولد شده از مادران مبتال به 
این شیرخواران می توانند با شیرمادر ماه بعد باید تزریق شود. 6عدي واکسن یک ماه و را تزریق می کنند. دو نوبت بBهپاتیت 

ژن  مثبت ، نگرانی در خصوص به نوزادان متولد شده از مادران آنتیBتزریق معمول واکسن و نیز ایمنوگلوبولین تغذیه شوند.
نیازي به ایجاد تأخیر در شروع شیردهی تا بعد از ایمن سازي انتقال این ویروس به داخل شیر مادر را برطرف می کند . همچنین 

نوزاد نمی باشد چرا که حتی تا قبل از این که سطح ایمنی ایجاد شده قابل اندازه گیري باشد منعی براي شیردهی محسوب نمی 
وند و تغذیه با شیرمادر ادامه اگر بعد از بارداري دچار این بیماري شده اید،کودك و سایر اعضا خانواده باید واکسینه ششود .

یابد.

؟مکنتغذیهمخودباشیررامشیرخوارتوانممن به سل مبتال هستم آیا می-73

،هستیدفعالسلبهبتالاگر م. استمانعبالمادرشیرباکودكتغذیهندارندفعالسلفقط تست آنان مثبت است و که مادرانیدر
ترشحشیردرسلمیکروبچون. استتنفسطریقازسلمیکروبانتقالزیراشودجدامادرازتولدازپسفاصلهبالبایدنوزاد

واگیرغیرتشخیصودرمانشروعمحضبه. شوددادهنوزادبهدیگريفردتوسطتادیبدوشراتان شیردیتوانمیلذاشودنمی
شروعتواندمیهممستقیمتغذیهکشدمیطولروع درمان پس از شهفته2تاًمعموالکهمادرخلطشدنمنفییعنیبیماريبودن
.شود

با توجه به انتقال بیماري ایدز از مادر به شیرخوار ،آیا تغذیه با شیرمادر منع می شود؟-74
گرچه این بیماري از مادر به شیرخوار از طریق جریان شیر منتقل می شود، ولی میزان خطر در شیرخواران متفاوت می باشد. 

که بیماري هاي عفونی و سوءتغذیه از علل عمده و اصلی مرگ و میر شیرخواران می باشند، خطر ناشی از عدم مناطق دربعضی 
شود مادر و نوزاد هر دو تحت درمان شود و توصیه میشیردهی به این شیرخواران با احتمال خطر ناشی از ابتال به ایدز سنجیده می

یکی از دالیل تاکید بر مشاوره فردي همین مطلب است که مادر آگاهی پیدا کند که ر ادامه یابد. دارویی قرار گرفته و تغذیه با شیر ماد
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در شرایط خودش چطور فرزندش را تغذیه نماید. پس نگرانی هاي خودرا در مورد ایدز و تغذیه شیرخوار با کارکنان بهداشتی 
منفی هستند و عده اي هم HIVه داشته باشید که اکثریت خانم ها درمانی در میان بگذارید و از آنان کمک و مشاوره بگیرید و توج

وضعیت خودشان را  نمی دانند. پس توصیه می شود همه شیر بدهند.

؟شیردهی منع می شودآیا مادر ،طان پستاندر صورت درمان قبلی سر-75
ن موضوع حتی ممکن است به عنوان مزیتی حاملگی بعد از درمان سرطان پستان ، سبب افزایش خطر عود سرطان نشده است و ای

شوند . اگر زنی زودتر از این نسال بعد از درمان سرطان پستان حامله 5براي بقاء بیمار مطرح باشد. توصیه می شود که زنان تا 
ارد اگر و در برخی مومدت حامله شود، معموالً قادر به شیردهی به شیرخوار به کمک پستان سالم و غیرسرطانی خود می باشد

جراحی یا رادیوتراپی مشکلی بوجود نیاورده ، می تواند از هر دو پستان شیر بدهد. البته رادیوتراپی بعد از توده برداري ممکن 
است منجر به تولید ناکافی شیر در پستان بیمار شود.

شیردهی تحت شیمی درمانی قرار می مادران مبتال به سرطان پستان نباید درمان خود را به تعویق اندازند. زنانی که در دوران
گیرند باید در هر مرحله درمان، شیر خود را دوشیده و دور بریزند تا زمانی که اثرات این داروها به طور کامل از بدن زدوده و 

در هر حال و بسته به نوع درمان، پزشک توصیه هاي الزم را ارائه خواهد کرد. پاك شود.

؟مکنتغذیهمخودشیربارام شیرخوارانمتومن دیابت دارم آیا می-76

و رژیم غذایی را رعایت کنید. شیر دادن مزایاي فراوانی براي داده انجام را ) باید تزریق روزانه 1در دیابت وابسته به انسولین (نوع
ها در شیرخوار، کنترل روز عفونتبمادران دیابتیک دارد. از جمله:آرامش مادر،کاهش ابتال شیرخوار در آینده به دیابت،کاهش 

بهتر دیابت... شروع تغذیه با شیرمادر بالفاصله پس از زایمان از کاهش قند خون نوزاد جلوگیري می کند. مادر دیابتیک در دوران 
بارداري و شیردهی به مراقبت هاي دقیق نیاز دارد. مشورت با پزشک متخصص زنان،رژیم درمانی و متخصص کودکان ضروري 

است.

؟توانم از شیر دایه استفاده کنمم شیر بدهم، آیا میشیرخوارتوانم به اگر ن-77

شیر که شیر تازه انسان از اهداء کنندگان اشکالی ندارد اما مصرف در دسترس داشته باشید،اگر دایه شناخته شده و سالم
و بیماري ها توصیه نمی شود مل عفونی خاطر خطر انتقال عواه باندغربالگري نشدهناشناخته اند و از نظر پزشکی و بهداشتی 

به مصرف برسانید. این دما دقیقه30درجه سانتی گراد به مدت5/62حرارت دادن غیر مستقیممگر آنکه شیرشان را پس از 
عوامل بیماري زا را از بین می برد.

؟مکنتغذیهمخودشیربارامشیرخوارتوانم همزمان با مصرف داروآیا می-78

داروها در دوران شیردهی منعی ندارد ولی اگر منع مصرف براي یک داروي خاص وجود داشته باشد، یک داروي مصرف اکثر
ومادرشیردرآنزیادمقدارورودوبودنسمیدلیلبهداروهاازعدوديمگردد. مناسب دیگر توسط پزشک جایگزین آن می

قراراستفادهمورداحتیاطنهایتبابایدیاوشوندمصرفشیردهیزماندرنبایدیاداردشیرخواربرايکهبالینیآثار
ژه در بارداري و شیردهی براي مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.بهر حال در همه شرایط بوی.گیرند

ر داروهایی مثل استامینوفن،آسپیرین و مسکن هاي ساده،داروهاي ضد فشار خون،سرماخوردگی و آنتی هیستامین ها به مقدا
معمولی و مدت کوتاه و بسیاري از آنتی بیوتیک ها مانعی براي شیردادن نیستند و در صورت تجویز  پزشک می توانید مصرف 
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نمایید.
مجبور به استفاده با توصیه پزشک تعداد داروهایی که منع شیردهی دارند،زیاد نیستند و اگر جایگزین ایمن تري نداشته باشند و 

ر طول مدت شیردهی شیر خود را بدوشید و دور بریزید تا ترشح شیر ادامه داشته باشد و پس از قطع دارو از آن ها باشید باید د
به شیردهی ادامه دهید. قبل از شروع مصرف این گونه داروها می توانید چندین نوبت شیرخود را دوشیده و ذخیره کنید تا براي 

تغذیه شیرخوار  استفاده گردد. 

کهداروهاییمورددرو  .باشدشیردادنوعدهیکاتمامازبعدفاصلهبالمادرتوسطدارومصرفشودمیهتوصیکلیطوربه
.استشبدرًمعموالکهباشدکودكخوابتریننیطوالازقبلمصرف،زماناستبهترشوندمیمصرفروزشبانهدرباریک

؟مکنتغذیهمخودشیربارااو توانمدچار زردي شده است آیا میم شیرخوار-79

زردي فیزیولوژیک نامیده می شود زرد شدن نوزاد که معموال در روز دوم یا سوم تولد ظاهر شده و روز دهم برطرف می گردد 
، تغذیه با شیر مادر می افزایش بیلی روبیندر بیشتر نوزادان مبتال به زردي و بسیار شایع است و حاکی از بیماري نمی باشد. و 
آغوز به دفع مدفوع اولیه نوزاد و در نتیجه دفع بیلی روبین اضافی از بدن نوزاد و کاهش زردي ند و باید بدون وقفه ادامه یابد. توا

او کمک می کند. 
حفظ تداوم تولید شیر در شرایط خاص و نادر که زردي بسیار شدید می باشد ممکن است نیاز به قطع موقت شیردهی باشد. براي

د. در صورتی که نوزاد در بخش بدوشیبا دست یا  شیردوش مرتب تان را ، در زمان جدایی از شیرخوار باید شیرلطفو تغذیه 
و در سایر موارد این در اختیار شما قرار دهند راآموزش دراین زمینه باید کارکنان بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بستري شود، 

در اولین ویزیت نیز در کنار سایر مهارت هاي شیردهی تقویت شود. ن انجام شده وآموزش باید قبل از ترخیص مادر از بیمارستا
پس از کارکنان بهداشتی کمک بخواهید.

؟مکنتغذیهمخودشیربارااو توانمم  دچار اسهال  شده است آیا میشیرخوار-80
یه می شوند دچار اسهال می شوند. از علل اسهال شیرمادر خواران به مراتب کمتر از بچه هایی که با شیرمصنوعی یا شیرگاو تغذ

در شیرخواران حساسیت هاي غذایی و در رأس آن ها حساسیت به شیرگاو است. پس تغذیه انحصاري شیرخوار با شیرمادر را 
ماه اول رعایت کنید که او را در برابر عفونت ها محافظت می کند. 6در 

مواد مغذي و عوامل ایمنی بخش و ،مایعاترمادر تغذیه شود. تغذیه مکرر با شیرمادر اسهال باید مکررا با شیمبتال بهشیرخوار 
را تامین می کند. بعالوه فاکتورهاي رشد موجود در شیرمادر به جبران رشد ناشی از آسیب روده مورد نیاز شیرخوار حفاظتی

ادامه غذاهاي کمکی مناسب سن خود نیاز دارد حتی بهORSماه عالوه بر شیرمادر و محلول 6شیرخوار باالتر از کمک می کنند.
پس از بهبودي نسبی اسهال،دادن غذا و شیرمادر باید افزایش یابد.

کدام  شیرخواران نیاز به شیر جایگزین دارند؟-81
ه دالیل ممکن است باز شیرخواران تعداد کمی شیرخواران است . فقط در اکثر تغذیه انحصاري با شیرمادر الگوي طبیعی تغذیه 

پزشکی جایگزین شیرمادر بطور کمکی یا کامل الزم باشد. قبل از هر تصمیمی در مورد تغذیه شیرخوارتان به مراکز بهداشتی 
شیرمصنوعی را خودسرانه شروع نکنید. هرگز با کوچکترین مشکلی در شیردهی،درمانی مراجعه کنید و

نباید شیرمادر و یا هر نوع ،متولد می شوندی نادرمتابولیکهايدر تعداد بسیارکمی از شیرخواران که با نقص فقط 
تغذیه شیرمصنوعی مخصوص شیرخوار با که باید شیرمصنوعی(شیرخشک) معمولی را دریافت کنند. مثل بیماري گاالکتوزومی
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وص این بیماري تحت شود و در شیرخواران مبتال به بیماري فنیل کتونوریا تغذیه نسبی با شیرمادر همراه با شیرمصنوعی مخص
نظر مداوم پزشک توصیه می شود. 
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