وضعیت های مادر هنگام شیر دادن

قبل از دوشیدن شیر استرادت کردنا اکر کردن به شیرخوار و نگاه

کردن به اوا استفاده از دوله گرم و مرطوب به مدت  5تا  10دقیقه
روی پستانا دمام کردن یا ماساژ دادن پستان به جاری شدن شیرکمک
می کند.
برای دوشیدن شیر دست باید طوری قرار بگیرد که دو انگشت زیر

وضعیت زیر بغلی

وضعیت گهواره ای متقابل

پستان و درست در لبه تحتانی هاله پستان و شست در باال روی لبه
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راهنمای تغذیه با شیر مادر

اوقانی هاله قرار گیرد.
پستان را به طرف قفسه سینه اشار دهیدا سپس آن را به طرف جلو
بیاوریدا بعد به قسمت هاله نزدیک به نوک پستان اشار بیاورید جای
انگشتان را روی هاله عوض کنید تا تمام مجاری شیر تخلیه شوند.
وضعیت خوابیده به پهلو

وضعیت خوابیده به پشت

چگونه تشخیص دهم شیرم کافی است؟

در طی  24ساعت باید  8 -12بار شیر را دوشید.

برای جمع آوری شیر از لیوان و یا ظرف دهان گشاد(شیشه ای یا

اکثر شیرخواران در روزهای اول تولد ممکن است  7-10درصد وزن

پالستیکی سخت) تمیز استفاده کنید.

تولدشان را از دست بدهند که اگر در بررسی پزشک بیماری و کم

شیر دوشیده شده را باید بالااصله داخل یخچال و یا اریزر قرار داد و

آبی نباشد طبیعی است.

درجه درارت اتاق به شرطی که دور از آاتابا چراغا شوااژ(درجه

بهترین راه تشخیص کفایت شییر میادرا اایزایز وزن شییرخوار بیر

درارت  25 – 37درجه سانتی گراد) باشد تا  4ساعت و در یخچال

اساس رسم منحنی رشد می باشد .در شز ماهه اول هر میاه دیدود
 500گرم اازایز وزن کاای می باشد.
از روز چهارم تولد به بعد تعداد  6کهنه مرطوب یا بیشتر و  3-8بار
مداوع در  24ساعت نشانه دریاات کاای شیر می باشد.

چگونه شیرم را بدوشم؟
قبل از دوشیدن شیر دست ها را با آب و صابون و سینه را با آب ساده
بشویید و از بکار بردن هرگونه کرما لوسیونا روغن پرهیز کنید.

( 4درجه سانتی گراد)  96ساعت و در جایخی تا  2هفته و در اریزر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

معمولی زیر  18درجه سانتی گراد تا  3ماه قابل نگهداری و استفاده

معاونت بهداشتی

است.تاریخ دوشیدن شیر را روی ظرف ثبت کنید تا در هر بار استفاده

گروه مخاطب مادران

اول از شیرهای قدیمی تر مصرف گردد.

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

برای ذوب کردن شیر دوشیده شده منجمدا هرگز ظرف محتوی شیر

آدرس :کرج  -هفت تیر – بلوار دانش آموز – بیمارستان قائم -

را مستقیم روی اجاق و یا در مایکروویو قرار ندهید شیر منجمد باید به

گروه حمایت از مادران شیرده

آرامی ذوب شودا ظرف محتوی شیر منجمد را در ظرف آب ولرم

شماره تلفن32771000 -6 :

گذاشته و تکان دهید تا کم کم یخ آن باز شود .شیر دوشیده شده باید

داخلی بخش زنان – زایمان 250 – 251

با انجان یا قاشق به شیرخوار داده شود.

داخلی بخش نوزادان 389-392

گروه

والدین عزیز
شیر مادر یکی از الطاف بی بدیل خالق هستی و بهترین و کاملترین غذا

ک نار هم بودن مادر و نوزاد در شب و روز و پرهیز از دادن گول زنک
(پستانک) و بطری به شیرخوار از اصول مهم تغذیه با شیر مادر میباشد.

برای تغذیه نوزادان و شیرخواران می باشد.

پس از پایان  6ماهگی ( 180روز کامل) باید غذاهای کمکی به

شیردهی و تغذیه شیرخوار با شیر مادر نیاز به آموختن و کسب مهارت دارد

شیرخوار داده شود و تنوع غذاها و مقدار آن بتدریج اازایز یااته و

که با انگیزه و عالقمندی مادر و دمایت اطراایان تسهیل می گردد.

تغذیه شیرخوار با شیر مادر ادامه یابد.

روش مطلوب و صحیح تغذیه شیرخوار

در سال دوم استفاده از غذاهای خانواده همراه با ادامه تغذیه با شیر مادر
در تامین نیازهای تغذیه ای شیرخوار دائز اهمیت است.

انحصاری شیرخوار با شیر مادر بطور مکرر در شبانه روز توصیه می شود.
منظور از تغذیه انحصاری با شیر مادر آن است که شیرخوار تا پایان 6

ماهگی ( 180روز کامل) اقط با شیر مادر تغذیه شود و هیچ نوع ماده غذایی
و آشامیدنی دیگری دتی آب و آب قند به او داده نشود(.دادن دارو در

دجم آغوز که در  3روز اول پس از زایمان ترشح می شود محدود است
اما نیاز نوزاد هم در همین دد استا جریان شیر از روز سوم تا پنجم بعد از
زایمان برقرار می شود.
در هفته های اول برای تحریک تولید شیر و برقراری کامل شیر در هر وعده
باید از هر دو پستان به شیرخوار شیر داد .پس از جریان یااتن شیر برای
دریاات قسمت آخر شیر که سرشار از چربی است در هر نوبت به شیرخوار
ارصت دهید تا یک پستان را کامل تخلیه کند سپس به پستان دیگر گذاشته
شود.

صورتز روبروی پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.
دهان کامالً باز و لب پایین او به طرف خارج برگشتها نوک و قسمت زیادی

چند فایده شیر مادر
 .1تغذیه با شیر مادر ابتال به چاقی و بیماریهای قلبی عروقیا پراشاری

مادر هنگام شیر دادن نباید ادساس درد و نارادتی کند.

خونا سرطانها و دیابت را در بزرگسالی کاهز می دهد.

 .2تغذیه با شیر مادر از ابتالء کودک به اسهالا آسما آلرژی و عفونت
های گوارشی و تنفسی محااظت می کند.

صورت لزوم طبق نظر پزشک و قطره ویتامین آد اشکالی ندارد)

و مشاهده عالئم گرسنگی و سیری وی باشد.

سر و بدنز در یک امتداد قرار دارند.

لب باالیی او مشاهده می شود.

 .3شیر هر مادر برای ارزند خودش بهترین است و ترکیب آن بر اساس
داعات و مدت شیر خوردن شیرخوار باید بر دسب میل و تقاضای شیرخوار

بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن او است.

از هاله پستان در دهان نوزاد می باشد و قسمت کمی از هاله پستان در باالی

برقراری تماس پوستی با نوزاد بالااصله پس از تولدا شروع تغذیه نوزاد با
آغوز(شیر روزهای اول پس از زایمان) ظرف ساعت اول تولد و تغذیه

نحوه صحیح در آغوش گرفتن و پستان گرفتن شیرخوار

تغییر نیازهای او بر دسب سن و دتی در هر وعده تغییر می کند.
 .4مکیدن سینه مادر به رشد و تکامل اک و صورت نوزاد کمک

کرده و از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند.
 .5شیر مادر باعث ایجاد روابط عاطفی مادر و نوزاد شده و در نتیجه
باعث تکامل جسمی و عاطفی کودک می شود.

پستان مادر با سوراخ های بینی شیرخوار ااصله داشته و راه تنفس او را نبندد.
مکیدن ها آهسته ولی عمیق است و صدای بلعیدن شیر به خوبی شنیده می
شود.
شیرخوار پس از ادساس رضایت و سیر شدنا خودش پستان را رها می کند.

