
 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء 

 

چگونه از كافي بودن شير خود 

 براي كودكم مطمئن شوم؟

 

 

 

 

 

 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه 

 

  رفتار هاي صحيح در

 مورد تغذيه با شير مادر

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد -

 به هنگام شير دادن

بار تغذيه با شير مادر در  8حداقل -

 بار بهتر است(21-21شبانه روز)

تغذيه با شيرمادر براساس نياز -

ساعت به  12كودك در تمام طول 

 ويژه در نيمه شب ها

تخليه كامل حداقل يك پستان در -

 هر وعده تغذيه با شيرمادر

 عدم استفاده از شيشه و پستانك-

 6شروع تغذيه تكميلي در پايان -

 ماهگي با مشاوره كاركنان بهداشتي

مدت زمان هر وعده تغذيه با -

 5-01شيرمادر به دلخواه شيرخوار)

 دقيقه(

 

 حالت روحي مادر 

 داشتن اعتماد به نفي-

 اجتناب از نگراني-

 تمايل و عالقه به شيردهي-

 پرهيز از خستگي و كار زياد-

 صرف وقت كافي براي استراحت-

 

آب قند هيچ جايگاهي در تغذيه كودك ندارد 

 و هرگز نبايد استفاده شود.

 

 

 

 

 

www.pavehhosp.kums.ac.ir 

 662داخلي:-43802164080شماره تماس:

مرداد ماه هفته جهاني  61-61

 تغذيه با شيرمادر مي باشد.



قبل از بررسي موارد مربوط به كافي بودن شير 

مادر نخست نكاتي پيرامون مراقبت از پستان 

 ذكر مي كنيم:

خانم شيرده بايد نوك پستان ها را كامال 

تمييز نگه دارد.البته شستن نوك پستان در هر 

بار تغذيه نوزاد و هم چنين استفاده از صابون 

توصيه نمي شود.فقط كافي است خانم شيرده 

پستانهاي خود را يكبار در روز شسته و اجازه 

دهد تا در معرض هوا خشك شود .در صورت 

بروز شقاق يا زخم مادر مي تواند براي بهبود  

آن بعد از تغذيه نوزاد يك قطره از شير خود را 

روي نوك پستان وهاله پستان قرار دهد.در 

روزهاي اول بعد از زايمان كه شير در پستانها 

بزرگ و -ترشح مي شود،پستانهاي پر شير 

احتماال دردناك مي شوند.بدين منظور مادر 

بايد ابتدا با يك حوله تمييز و گرم پستان خود 

را كمپرس كند يا دوش آب گرم بگيردو پس 

از ماساژ ماليم پستان،نوزاد خود را تغذيه 

 نمايد.

  عالئم زير در شيرخوار به معناي ناكافي

 است.بودن شيرمادر 

 

 

 

 عدم وزن گيري مناسب كودك براساس منحني رشد-

 ساعت 12كهنه در طول  6خيس شدن كمتر از -

 بوي تند و زرد رنگ ادرار-

  عالئم زير در مادر دليل بر ناكافي بودن

 نمي باشد:شير مادر 

 كوچك بودن پستانها-

 نرم بودن پستانها -

 نداشتن سابقه شير كافي د رخويشان و اقوام-

 نوك پستان فرو رفته و نبلند-

 عدم سابقه قطع شير در شيردهي قبلي-

 

 

 

 

  عالئم زير در شيرخوار دليل

 نميباشد:ناكافي بودن شير مادر 

 خوب نخوابيدن-

 زود بيدار شدن-

 مكيدن انگشتان-

 

 

 

 

نگراني مادر در مورد كافي نبودن شير خود 

براي  نوزاد شايعترين علت براي  شروع 

تغذيه كمكي و شروع زودتر از موقع 

غذاهاي كمكي مي باشد كه اين امر خود 

 موجب كم شدن شير مادر ميشود


