
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت شیر دهی 

 ترک و زخم پستان  -1

وضعیت پستان گرفتن نادرستت وتطست          

شیرخطار شایع ورین علت بترو  وترو و           

 خم نطو پستان است و همینططر شستت   

و شطی مکرر با  صابطن یتا استتتهتاد  ا                

محلطل ها ، کرم ها و ادکلن نطو پستتتان           

را وحریک می کند ، کشیدن پستتتان ا             

دهان شیرخطار بتدون طتطتع متکتیتدن             

 شیرخطار ا  علل آن به حساب می آید.  

 پر شدن یا رگ گرفتن شیر در پستان  -2

اگر بگذارید نط ادوان هر وطت می ختطاهتد         

شیر بخطرد ، همه پر شدگی پستتتان بته            

سرعت فروکش می کند . گذاشتن حطتهته          

گرم روی سینه به جاری شدن شیر کمک        

 می کند.  

بعد ا  شیر دادن ، گذاشتن حطتهته سترد            

 روی پستان ها درد را آرام می کند.  

 عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیر مادر 

 مکیدن صحیح و مکرر پستان -1

 به شیرخطاران نباید شیشه شیر یا پستانک داد.  -2

 

 توصیه های مهم 

 شروع وغذیه با شیر مادر در ططل نیم ساعت اول وطهد  -1

 ما  اول  ندگی   6وغذیه انحصاری با شیر مادر در  -2

 

 مادر عزیز 

در صطرت برو   خم در ورو نطو پستان شیردهی را ططع نکنید            

 بلکه با مراکز بهداشتی وماس بگیرید.  

 

 Pavehhop.kums.ac.irسایت بیمارستان : 
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 راهنمای بیمار

 تغذیه با شیر مادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد آمط ش به بیمار

 بیمارستان طدس پاو 

 



 

 

 مقدمه :

مادر شدن جلط   یبایی ا   ندگی یک  ن است. یکتی            

ا  مطاردی که مادر به آن وطجه دارد شتیتر دادن و            

چگطنگی آن است. یافته های علمی نشان می دهتنتد            

 که شیر مادر مهید ورین غذای شیرخطار است. 

 ت تغذیه با شیر مادر در دین مبین اسالم         اهمی

 . شیر دادن عبادت است

مادرانی که می خطاهند به سوره بقره :   222آیه  

 2نحط  کامل به فر ندان خطد شیر دهند ، ال م استت       

 سال ومام به آن ها  شیر بدهند.  

 مزایای شیر دهی برای مادر :  

             مادران شیر د  کمتر دچار سترطتان ستیتنته و

 وخمدان و دهانه رحم می شطند.

  .طند خطن مادر بهتر کنترل می شطد 

             وغذیه با شیر مادر منجر به ایجاد رابطه عتاطتهتی

 مستحکم و دو طرفه بین مادر و فر ند می گردد.

 

  .باعث شادابی و امنیت خاطر مادر می شطد 

                واخیر در حاملگی مجدد ) در صطرت وغذیه انجصاری با شتیتر

 مادر (  

  .ا  هحاظ اطتصادی مقرون به صرفه است 

 مزایای تغذیه با شیر مادر برای شیرخوار : 

  .وغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلطب و بقاء کطدو می شطد 

 برطراری اروباط عاطهی بین مادر و شیرخطار 

               مرگ ناگهانی در کطدکانی که با شیر مادر وغذیه می شند فتط

 اهعاد  کمتر است.

                 ضریب هطشی در کطدکانی که با شیر مادر وغذیه متی شتطنتد

 باالور است. 

 .میزان ابتال و بیماری های انگلی در شیرخطار کمتر است 

              ، وغذیه با شیر مادر ا  برو  آسم ، اگزما ، آهرژی

بیماری های گطارشی و ونهسی و بستیتاری ا             

 بیماری های دیگر  می کاهد.  

 شاخص کافی بطدن شیر مادر : 

منحنی رشد بهترین شاخص کافی بطدن شیر متادر          

 برای وغذیه نط اد است. 

چنان چه شیرخطار و ن مناسبی داشته بتاشتد بته             

گرم در ما  یا هر ههته به میتزان          044اندا   حداطل   

بتار در       3وا  6گرم و ن اضافه کند یا  244وا    144

ساعت ادرار کند ، نشانه کافی بطدن شیتر متادر       20

 می باشد.  

 باورهای نادرست در مطرد ناکافی بطدن شیر مادر :  

 ود بته  ود     -2بیدار شدن مکرر کطدو در شب         -1

آبکی بطدن بخش اوهیه شیتر   -8شیر خطردن کطدو  

گریه  یاد شیرخطار هیچ کدام ا  این ها دهیل بتر             -0

ناکافی بطدن شیر نیست ، ونها ا  طریق و ن کتردن     

 می وطان به کهایت شیر مادر پی برد.  


