
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مادر شیر

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیردشیر مادر 

 اقدامات الزم در زمان شیردهی ❖

 .باید بالفاصله بعد از تولد تغذیه با شیر مادر آغاز شود و حتما شیرآغوز به کودک داده شود ✓

 .شیر دادن دستهایتان را بشوید و پستان خود را آب ولرم تمیز کنید. پستان را با استفاده از صابون یا مواد ضد عفوني تحریك نكنیدقبل از  ✓

نوزاد را بغل کرده، سر او را باالتر نگه دارید، توجه کنید که سینه شما روي بیني نوزاد را نپوشاند و مانع تنفس نوزاد نشود براي  هنگام شیر دادن ✓

-ه ميگیري از اینكار چهار انگشت خود را زیر سینه و انگشت شست را روي سینه قرار دهید. برخي از مادران از دو انگشت خود بصورت قیچي استفادوجل

 .شودکنند که اینكار سبب کاهش شیر مي

ه دیگر را به او در اوایل تولد به نوزاد از هر دو پستان خود شیر دهید پس از اینكه از یك سینه شیرخورد، پشت او را ماساژ دهید تا آروغ بزند، سپس سین  ✓

 .بدهید و عمل ماساژ را تكرار کنید

ا پس از خوردن شیر یا به پهلوي راست یا چپ بخوابانید. توجه کنید که هیچوقت نوزاد را بر روي شكم پریدن شیر در گلوي نوزاد، او ر زبراي جلوگیري ا ✓

 .نخوابانید

  .از شیردهي در حالت خوابیده خودداري کنید و حتما نوزاد را در آغوش گرفته و به او شیر دهید ✓

 و خوردن مایعات زیادو باشد. ولي مكیدن پستان مادر توسط نوزاد و ضروري ميدر ابتداي تولد شیر مادر کم است اما همین مقدار کم براي نوزاد کافي  ✓

 .کندایش تولید شیر کمك زیادي ميزهاي تازه به افمصرف میوه و سبزي ،هاي تازهافزایش مصرف آبمیوه

که شیر خوار احساس گرسنگي یا نیاز کند باید تغذیه با شیر مادر در هر ساعت از شب یا روز .نباید زمان بندي براي شیر دادن به کودک در نظر گرفت ✓

  .بار در طول بیست و چهار ساعت باشد 12تا 8حدود  ودفعات تغذیه از پستان بایستي بر مبناي خواست نوزاد . انجام شود

 .شود خورد نباید شیر با بطري داده شود زیرا باعث کم شدن شیر مادر ميبه شیر خوار که شیر مي ✓

خورند و این نوع دفع مدفوع کنند شل تر و دفعات آن بیشتر از کودکاني است که شیري غیر از شیر مادر ميي که از شیر مادر تغذیه ميمدفوع شیر خواران ✓

 گرفت.را نباید با اسهال اشتباه 

 20تا  15هر سینه مادر باید  کند زمان دادن شیر ازشود لذا شیر خوار زود به زود احساس گرسنگي ميشود و راحت جذب ميشیر مادر آسان هضم مي ✓

 .دقیقه طول بكشد تا شیر خوار سیر شود

 شود .کوچك بودن پستانها به میزان تولید شیر ربطي ندارد بلكه مكیدن مكرر پستان مادر موجب تولید بیشتر مي ✓

 .دهد که نباید آن را به کمبود شیر مادر نسبت داد وزن از دست ميمينوزاد در روزهاي اول تولد بطور طبیعي ک  ✓

 شود . شود زمان مك زدن پستان بیشتر ميدقیقه است ولي هر چه نوزاد بزرگتر مي 10تا  5مكیدن پستان معموال در روزهاي اول بین  ✓

تا خودش شیر خوردن را رها کند. گرفتن سینه از دهان  مادر نباید خودش سینه را از دهان نوزاد بگیرد و به او شیر ندهد، بلكه باید به نوزاد فرصت دهد ✓

  .گذاردهاي طبیعي تولید شیر تاثیر منفي مينوازد، روي محرک

شود، طوري که در پایان هر مرحله شیردهي، مقدار چربي که در ابتداي هر بار شیردهي، شیر مادر آبكي تر است و به تدریج به مقدار چربي آن افزده مي ✓

شود و سیر مي کند و کامالَبنابراین هر چه مدت شیردهي طول بكشد، نوزاد از چربي بیشتري استفاده مي د.شواد ضروري است، بیشتر ميبراي رشد نوز

 .در نتیجه فاصله بین دو مرحله شیردهي نیز بیشتر خواهد شد

توان از آب اگر بعلت گرمي محیط نیاز به آب اضافي باشد ميکند نیازي به نوشیدن آب اضافي ندارد و در صورتیكه شیرخوار از شیرمادر استفاده مي ✓

  .جوشیده خنك شده استفاده کرد

بیدار کند و شیر دهد. این کار عالوه بر افزایش رشد نوزاد، ميشود، مادر باید او را به آراخوابد و براي شیر خوردن بیدار نمياگر نوزاد ساعات طوالني مي ✓

 .گرددميشود و مادر کمتر دچار درد و ناراحتي در سینه ميسبب تخلیه شیر از سینه مادر 

 ، قولنج و ...باشد .، بیماريمحیط سرد یا گرم بودن تواند بعلت خیس بودن کهنه،مي گریه زیاد شیر خوار ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مادر شیر

 تغذیه با شیر مادر چند نکته در  ❖

 .کندایش تولید شیر کمك زیادي ميزهاي تازه به افمصرف میوه و سبزي ،تازه هايافزایش مصرف آبمیوه و خوردن مایعات زیادو مكیدن پستان مادر توسط نوزاد  ✓

  .بار در طول بیست و چهار ساعت باشد 12تا 8حدود  ودفعات تغذیه از پستان بایستي بر مبناي خواست نوزاد  ✓

 .شودخورد نباید شیر با بطري داده شود زیرا باعث کم شدن شیر مادر ميبه شیر خوار که شیر مي ✓

 .در زمان شیر دادن مادر باید از قرص ضد بارداي مخصوص این دوران استفاده کند بهتر است مادر تا پایان دوره شیر دهي حامله نشود ✓

 .دهد که نباید آن را به کمبود شیر مادر نسبت دادوزن از دست ميمينوزاد در روزهاي اول تولد بطور طبیعي ک  ✓

 .خورند و این نوع دفع مدفوع را نباید با اسهال اشتباه کردکنند شل تر و دفعات آن بیشتر از کودکاني است که شیري غیر از شیر مادر ميتغذیه ميمدفوع شیر خواراني که از شیر مادر  ✓

 ، بیماري، قولنج و ...باشد .محیط سرد یا گرم بودن تواند بعلت خیس بودن کهنه،مي گریه زیاد شیر خوار ✓

دقیقه طول بكشد تا شیر خوار  20تا  15کند زمان دادن شیر از هر سینه مادر باید شود لذا شیر خوار زود به زود احساس گرسنگي ميو راحت جذب ميشود شیر مادر آسان هضم مي ✓

 .سیر شود

 شود .ها به میزان تولید شیر ربطي ندارد بلكه مكیدن مكرر پستان مادر موجب تولید بیشتر ميکوچك بودن پستان  ✓

یچ عنوان نبایستي به نوزاد شیرخشك داد، مگر در موارد استثنایي که با بایستي هباشد، لذا بهشیردادن از پستان مادر با فواصل کوتاه مهمترین عامل ترشح و افزایش شیر مادر ميتداوم  ✓

  .توسط پزشك توصیه شود حتماَ

  .باشد. بجز چند مورد استثنایي که بایستي توسط پزشك کودکان تجویز شودنوزاد نميهاي رایج مادران و مصرف دارو توسط مادر مانع از شیردادن به بیماري ✓

هاي طبیعي تولید شیر تاثیر زد، روي محرکمادر نباید خودش سینه را از دهان نوزاد بگیرد، بلكه باید به نوزاد فرصت دهد تا خودش شیر خوردن را رها کند. گرفتن سینه از دهان نوا ✓

  .گذاردمنفي مي

شود، طوري که در پایان هر مرحله شیردهي، مقدار چربي که براي رشد نوزاد ضروري است، تر است و به تدریج به مقدار چربي آن افزده ميدر ابتداي هر بار شیردهي، شیر مادر آبكي ✓

 .شود و در نتیجه فاصله بین دو مرحله شیردهي نیز بیشتر خواهد شدسیر مي کند و کامالَبنابراین هر چه مدت شیردهي طول بكشد، نوزاد از چربي بیشتري استفاده مي .شودبیشتر مي

  .ردهي نیاز به تصمیم و تعهد مادر داردیکلید موفقیت در شیردهي اعتماد به نفس است، نیاز به ش ✓

تر از دیگر مواقع در دوران شیردهي حساس شانهمسرو باید توجه کنند که  دنبا همه توان تالش کنباید مادر براي تشویق و حمایت از همسر خود  با شیر ، به منظور تغذیه فرزندانپدر ✓

 .اي خاص داردبوده و نیازهاي عاطفي، رواني و تعذیه

نوزاد خود شیر  کنند موقع استرس و یا عصبانیت، بهمتخصصان به مادران شیرده توصیه مي .باشدقرار گرفتن کمتر مادر در محیط پر استرس یكي از ضروریات دوران شیردهي مي ✓

 .دهندشوند و نوزاد را تحت تاثیر قرار ميموجود در خون باال رفته و وارد شیر مادر ميميندهند، زیرا مواد س

 هایي که در خانه نیستند، هر چند ساعت یك بار شیر خود را بدوشند و تحت شرایط مناسب نگهداري کنند. شود براي زمانبه مادران شاغل توصیه مي ✓

و انقباضات و درد رحمي. بنابراین  حساسیتيهاي هایي مانند واکنشکنند. عارضهها و یا حتي گیاهاني که مدعي افزایش تولید شیر در مادر هستند، عوارض جانبي ایجاد ميرصبرخي ق ✓

 .قبل از مصرف هر گونه دارو و مكمل، با پزشك خود مشورت کنید حتماً

 ک پستانجهت رفع احتقان و زخم نو اقدامات الزم ❖

 براي رفع احتقان پستان )جمع شدن شیر در پستان ( استفاده از کیسه آب گرم براي دوشیدن شیر مفید است. ✓

 خالي کردن پستان ازطریق مكیدن کودک و یا دوشیدن شیر با دست و یا شیر دوش و استراحت ندادن به پستان مهم است. ✓

 هاي تحریك کننده براي پیشگیري از زخم نوک پستان ضروري است.ها و یا کرماستفاده از محلولخودداري از شستشوي مكرر پستان با آب و صابون و یا  ✓

 باقي گذاشتن یك قطره شیر روي نوک پستان نیز در بهبودي زخم نوک پستان موثر است.  ✓

 در صورت وجود عفونت مصرف آنتي بیوتیك با تجویز پزشك الزم است. ✓

  نکاتی در مورد دوشیدن شیر ❖

 .هاستبهترین زمان صبح ها پر از شیر است، معموالًت دوشیدن شیر زماني صورت گیرد که پستانبهتر اس ✓

تواند کمك موثري باشد، البته مایعات گرم بیشتر از دقیقه قبل از دوشیدن شیر، خوردن مایعات نظیر یك لیوان شیر، آب میوه، چاي کمرنگ و... مي 20تا10استراحت مادر به مدت   ✓

 .دنکنبه تولد شیر کمك مي مایعات سرد

 .شودها با صابون و شستن سینه با آب ساده توصیه ميشستن دست هاي دستي ترجیح دارد.دوشیدن شیر با دست بهترین روش دوشیدن است و به استفاده از پمپ  ✓

 .ر یك وضعیت راحت بنشینندبهتر است مادران در موقع دوشیدن شیر در محیطي آرام و ساکت و بدور از اضطراب فشارهاي عصبي و د  ✓

 .کندفكر کردن به نوزاد، نگاه کردن به او و یا نشستن در کنار او و یا شنیدن صداي کودک به ترشح شدن شیر کمك مي ✓

  .کنددقیقه روي پستان و نوک آن و یا حمام کردن یا ماساژ دادن به جاري شدن شیر کمك مي 15تا10استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت  ✓

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه کنید؟ ❖

 حال است. کند و بيزماني که نوزاد با وجود سعي مادر در شیردهي به مدت چند ساعت از شیر خوردن امتناع مي ✓

 زماني که زخم نوک پستان مادر دردناک و همراه با خروج ترشحات چرکي و تب باشد. ✓

 رَ، از شیر کافي برخوردار نباشد.زماني که مادر با وجود کلیه اقدامات جهت افزایش شی ✓
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