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 مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي
 چگونه می توانید بهتر به نوزاد خود شیر دهید؟

 

 ر عزيز : ماد

تغذيه با شير مادر بايد بالفاصله پس از تولد شروع شود و اولين غذاي نوزاد ، شير مادر باشد شيري كه پسس از  

 تولد نوزاد از سينه مادر ترشح مي شود آغوز )كلستروم يا ماك( ناميده ميشود.

هسي حتسي از يسا يسا     حجم شير مادر در روزهاي اول )آغوز( محدود بود ه و ممكن است در هر نوبست شسير د  

، دود است . مكيدنهاي مكرر شيرخواراما نياز نوزاد هم در همين ح ,دوقاشق مربا خوري درهرپستان تجاوز نكند

 مقدار شير مادر را مطابق نياز و رشد كودك افزايش مي دهد

 

 براي شيردهي بهتر به نكات زير توجه كنيد:

ه ان روز اول تولد بايد مطسابق ميسل و دلاسوا   مدت شيردهي از هر پستان وفواصل شيردهي ازهم طول -4

 2-1ز نبايد براي ان محدوديتي قائل شد . بنابراين ازتنظيم برنامه دقيق مثال هر شيرخوار باشد و هرگ

درهسر سساعت    د تا شير خوار بر حسب نياز و گرسنگي ساعت يكبار براي شير دادن بايد خودداري شو

 شير مادر تغذيه شود. از كه مايل است

بل از هر بار شيردادن حتما ً بايستي دستهايتان رابا آب و صابون بشسوييد و در صسورت امكسان روزي    ق -2

 يكبار استحمام كنيد و يا حداقل روزي يكبار سينه ها يتان را فقط با آب ساده بشوييد. 

زهيج ماده يا محلول ضد عفوني نظيسر صسابون يسا الكسل     اي شستشوي پستان ها بهتراست بجز آب ابر -9

 پستان ها شود ا ممكن است منجر به ترك خوردن تفاده نگردد زيراس

درزمان شيردادن ، بايد عالوه بر نوك پستان ، باش تيره رنگ اطسرا  نسوك پسستان را نيسزدر دهسان       -1

شيرخوار خود قراردهيد.رعايت اين نكته از رموز موفقيت مادر در شيردهي است و درعين حسال مسان    

 ر خواهد شد.ازترك خوردن نوك پستان ماد

براي اينكه شيرخوار بتواند به راحتي و به مقدار كافي از شير مادر تغذيه نمايسد بهتسر اسست خشسا و      -5

ضمناً پيجيدن سفت و سات و محيط بسيار سرد يا گرم موجب كاهش اشتهاي كودك در  .تميز باشد

 شير خوردن مي شود.

باشسيد . بهتراسست هنگسام شسيردادن      شما مادر عزيزبايستي درهنگام شيردادن وضعيت درستي داشته -6

مر درد جلوگيري شود .معمولي ترين روش شيردادن بغل كازچند بالش استفاده كنيد تا از خستگي و 

ي شسما  قرارگيسرد . صسورت    گرفتن نوزاد است  بطوريكه شانه نوزاد روي ارنج و سسرش بسر روي بسازو   

د و سر و بدن نوزاد در يا امتداد باشند و سينه چسبيده شو ايل سينه قرار گرفته ، چانه بهبايستي مق

دست نوزاد كه در تماس با بدن شما است در پهلوي شما قرارگيرد .) بين نوزاد وبدن مادر نبايد فاصله 

مسادر و   تا تماس بسدن   دشما باشد .ضمناً بايد پوشش بدن نوزاد كم باش باشد( و باسن نوزاد در آغوش

تغيير حالت دادن شما در هر نوبت  .ت به پوست بيشتر صورت گيردشده و تماس پوسنوزاد بهتر برقرار 

شير دهي نكته مهمني است زيرا باعث مي شود كه همسه منساطق سسينه تحريسا و تاليسه گردنسد و       

بيشترين فشار مكيدن به مناطق ماتلف سينه وارد و همين امر به خالي شدن كامسل سسينه و ترشسح    
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 بيشترشير كما مي نمايد.

در هفته هاي اول درهر وعده تغذيه بهتر است از هر دو پستان به نوزاد شيرداد تا سبب تحريا ترشح  -7

 شير شود در هفته هاي بعد بر حسب نياز و ميل شير خوار مي توان از يا يا دو پستان استفاده نمود. 

ه بهتر است يا پس ازخاتمه شير دادن و قبل از پوشاندن سينه ، براي جلوگيري ازصدمه به نوك سين -8

قطره شير برروي نوك سينه باقي گذاشته شود تا در معرض هوا خشا شود ، پس از شير دادن نيازي 

 سينه نمي باشد . يبه شستشو

براي اينكه ترشح شير لباس را كثيف نكند مي توان از يا تكه پارچه تميز و لطيف كه در داخل سينه  -3

ترشح مي شود جسذب شسود و لبساس را خسيس نكنسد . از      تا شيري كه  ,بند قرارمي گيرد استفاده كرد

 دستمال كاغذي به علت امكان ايجاد حساسيت استفاده نشود.

پس ازاتمام شيردهي يا هر زمان كه الزم باشد بايستي هواي معده نوزاد را تاليسه نمسود . بسه     -41

  دهان ، شير ير از معده به طرده به روده و كاهش احتمال برگشت شمنظور تسهيل تاليه هوا از مع

 خوار را بايد به پهلوي راست قرارداد.

كه متوقف كردن تغذيه از پستان ضروري  ,در بعضي از موارد ازجمله وضعيت نادرست مكيدن -44

بلكه بايد انگشت كوچا دست را ازگوشه دهسان   ,نبايد پستان را ازدهان شير خوار بيرون كشيد ,است

 و پستان به راحتي رها شود. ,ن برطر  شيرخوار وارد دهان كرد تا خال ناشي ازمكيد

ايسن پديسده طبيعسي اسست وجساي       ,نوزاد در روزهاي اول كمي وزن خود را ازدست مي دهد  -42

 نگراني نيست و نبايد آن را به حساب كميود شير مادر گذاشت .

افزايش وزن شير خوار بر اساس منحني رشد  ردراه براي تشايص كافي بودن شير مابهترين  -49

شسيرخوار ايسن كسار     هدرماني و با وزن كسردن ماهيانس   –راجعه به پزشا يا مراكز بهداشتي كه م ,است

 ميسر است.

مدفوع نوزادي كه از شير مادر تغذيه مي كند شل تر و دفعات آن نيز بيشتر ازدفعسات اجابست    -41

 مزاج نوزادي است كه باشير خشا تغذيه مي كند

د تعداد دفعات ادرار وي است درحالت كافي اي كافي بودن شير براي نوزاهنشانه  ازمهم ترين -45

 بار ادرار كند. 8تا  6بودن مقدار شير ، نوزاد بايد روزانه 

ينه ميتوانيد با استفاده ازحرارت مرطوب ، سدرصورت دردناك بودن سينه و احساس پري در  -46

كاهش  دوش گرم، ماساژ ، شيردادن مكرر و تاليه مداوم و صحيح آن احساس درد و سنگيني سينه را

دهيد . الزم است كه از استراحت دادن به سينه ها خودداري كنيد و نبايد شيردادن از پستان ها را به 

 دليل درد و زخم يا ناراحتي متوقف كنيد.

توجه به تغذيه صحيح ، فعاليت جسمي مناسب و پرهيز از خستگي در دوران شيردهي داراي  -47

افي در دوران بارداري و همچنين در دوران شيردهي اهميت مي باشد . تغذيه خوب و داشتن ذخاير ك

استفاده از شسير دررژيسم غسذايي مسادران      .به ترشح بيشتر شير و تغذيه موفق شيرخوار كما مي كند

دازماست ، دوغ ، كشا و پنير و ساير مواد لبني نيز براي يار توصيه مي شود و نيز مي توانيشيرده بس

عسات كسافي و مفسر  ويتسامين     فاده كنيسد همچنسين مفسر  ماي   دريافت ميزان كلسيم مورد نياز است

تان توصيه مي گسردد. بطسور كلسي هسيا غسذايي       يي و ...( در رژيم غذاييا،هويج ، كدو حلو )سبزيجات

  .ه حذ  شودبي دليل از رژيم غذايي مادر شيردنبايستي 

 


