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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن
 شهریور 17مرکزآموزشی درمانی پژوهشی 

 جزوه آموزشی "شیرمادر" 
 

  : زمان اولین شیردهی 

واژینال ظرف یک ساعت اول تولد و در زایمان سزارین ظرف یک ساعت از زمان توانایی پاسخ به در صورتی که مادر با زایمان 

 است.نوزاد به او شیر داده 

 

  : نحوه بغل کردن نوزاد 

بدن نوزاد روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن مادر ، سر و بدن نوزاد در یک امتداد ، صورت نوزاد روبروی پستان ، چانه 

پستان ، لب تحتانی کامال به خارج برگشته ، قسمت اعظم بخش تحتانی هاله در دهان نوزاد ، مکیدن و بلعیدن منظم و با  چسبیده به

 مکث 

 

  : روش دوشیدن شیر 

انگشت شست باالی هاله پستان و سایر انگشتان زیر پستان و در لبه هاله ، فشار دادن انگشتان به طرف قفسه سینه و رها کردن 

دادن به قسمت لبه هاله جهت خروج شیر ، عوض کردن جای دست روی هاله برای تخلیه تمام مجاری شیر ، انگشتان ، سپس فشار 

 تکرار عمل فوق با دست دیگر 

 

 شیر مصنوعی یا آب قبل از شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر چه تاثیری در موفقیت شیردهی دارد ؟  دادن 

مال زایش احتفنگرفتن پستان و سردر گمی شیرخوار ، اکاهش میل کودک با تغذیه با شیرمادر ، در صورت استفاده از شیشه شیر 

 بروز حساسیت ، ایجاد احساس ناتوانی در مادر 

 

 دردناک شدن نوک پستان چیست ؟  مهمترین علت 

 پستان گرفتن نادرست ،نگرفتن هاله پستان به قدر کافی 

 

  شایعترین علل ناکافی بودن شیر مادر چیست ؟ 

مکرر نبودن تغذیه با شیر مادر ، مکیدن نادرست ، پستان گرفتن نادرست ، استفاده از شیشه یا پستانک ، شروع زودرس شیر 

 مصنوعی یا غذای کمکی 

 

  اثر شیرمادر در بهبودی بیماری کودک چیست ؟ 

 مایعات ، راحت خوردن و بدون استرس ذیه با کیفیت و جذب خوب ، دریافت کافی تقویت سیستم ایمنی ، تغ

 

  چه عواملی باعث کاهش شیرمادر یا اختالل رفلکس جهش شیر می شود ؟ 

 مکرر ، استفاده از گول زنک ، تخلیه ناکافی پستان طراب ، درد و تردید ، مکیدن ناضا

  در کدامیک از بیماریهای مادر شیردهی منع می شود؟ 
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 ت و از کار افتادگی مادر می شود.بیماریهای مزمن و صعب العالج قلبی ، ریوی ، کلیوی ، کبدی ، جنون که منجر به معلولی

  کدامیک از داروهای زیر منع شیردهی دارند ؟ 

بروموکریپتین ، فنین دیون ، لیتیوم ، ارگوتامین ،تاموکسیفین ، فن سیکلیدین ، کوکائین و هروئین و مواد رادیو آنتی متابولیتها ، 

 اکتیو در مدت درمان 

 

  تغذیه شیرخوار را در صورتی که نتواند بمکد نام ببرید : روشهای 

 در صورت تغذیه از دهان (معدی )  لوله ، دوشیدن در دهان ، فنجان ، سرنگ ، قاشق 

 . نحوه تغذیه از فنجان را شرح دهید 

شیرخوار را به حالت نیمه نشسته در آغوش گرفته و لبه فنجان را روی لب پائینی او قرار داده و می گذارند تا شیر را به کمک 

 زبانش بمکد ، نباید شیر را در دهان شیرخوار بریزند. 

 : تعریف هم اتاقی مادر و نوزاد 

ساعت در شبانه روز در یک اتاق که ظرف ساعت اول شروع شده است و بیش از یک ساعت  24اقامت مادر و کودک  به مدت 

 ساعت مادر بر بالین کودک بوده است. 24    جدایی نداشته اند و دربخش کودکان ،

 

 : تعریف تغذیه انحصاری با شیرمادر 

مادر تغذیه  شود و هیچ مایع یا غذای دیگر بجز کمی از ویتامین ها ،عناصر ماه فقط با شیر 6در صورتی است که شیرخوار زیر 

 معدنی ،یا داروها دریافت نکند.

 

 کافی نبودن شیر مادر و راههای افزایش شیر مادر 

تشخیص غلط ناکافی بودن شیر مادرشان  ،علت محرومیت کودکان از تغذیه با شیر مادر تحقیقات گوناگون در کشور ما نشان میدهد که
 بوده است که به دو دسته تقسیم میشود: 

 
 تصور ناکافی بودن شیر مادر  -1

 ریهگ - بیدارشدن مکرر کودک در طول شب - رقیق تر بودن شیر مادر نسبت به شیر خشک -  شیر خوردن کودک به فواصل کم -      
 ساعت ازوضع حمل ۴۸کوچک شدن حجم پستان پس از  - های مکرر و بیقراری شیرخوار

 

 ناکافی بودن واقعی شیر مادر -۲

 ثانویه -اولیه            ب -الف    

 اولیه: در ابتدا مادر شیر زیادی تولید نمی کند.بدالیل زیر:  

 ٬بیماریهای شدید مادر مثل عفونت - رادیو تراپی پستان -  های پستانجراحی  -هیپوپالزی...(  ٬مشکالت تشریحی پستان ) آپالزی -   

 هیپرتانسیون و ......
 

حجم شیر به سرعت  ٬ثانویه : این نوع بسیار شایع تر است و در آغاز حجم شیر مادر زیاد است ولی در اثر مشکالت مادر و یا فرزند 

 کاهش می یابد.

 علل مربوط به مادر : 

 کاهش شدید کالری دریافتی مادر -عفونت پستان  - بارداری مادر - جدایی مادر و فرزند - عدم تخلیه مکرر و موثر پستان-  

 

   علل مربوط به شیرخوار :

        ٬یآسیفکس٬هیپرتونی ٬بیماریهایی نظیر هیپوتونی  - در روزهای سوم به بعدافزایش بیلی روبین  - نارس بودن و وزن کم شیر خوار -   

مکیدن پستانک  - مکیدن های کوتاه مدت - فاصله طوالنی بین شیرخوردن - شکاف کام ٬مشکالت تنفسی  ٬بیماریهای مادرزادی قلب     

   و خوردن شیر کمکی

 



3 
 

 تالش برای تشخیص بموقع عالیم خطر 

 هشداری برای بررسی های بیشتر است. ٬از وزن بدن کاهش یافته باشد ٪۱۰اگردر نوزادی در روزهای دوم تا چهارم بیش از 

وع تاخیر در شر - توزین شیرخوار - دوشیدن پستان بعنوان پیشگیری - عالیم خطر مربوط به شیرخوار -عالیم خطر مربوط به مادر  -  

 استفاده از شیر کمکی
 

 استراتژی های ارتقاء  تغذیه با شیر مادر 

 کمک- معاینه پستان قبل از وضع حمل - مادر و شیرخوار از نظر ریسک فاکتورهابررسی  - آموزش مناسب والدین و تیم پزشکی -  

آموزش نحوه صحیح  - عدم استفاده از پستانک و شیر کمکی - هم اتاقی مادر و نوزاد - برای شروع هر چه زودتر تغذیه های مکرر

 دوشیدن شیر باقیمانده در پستانها- مکیدن پستانها
 

 پستان امتناع شیرخوار از گرفتن 

 در این هنگام ممكن است مادر احساس درماندگي نموده و حتي در احساس مادري و توانایي خود در مراقبت از فرزندش تردید نماید. 

به مادر باید اطمینان داده شود كه احتماال دلیلي براي رفتار كودكش وجود دارد. پس با شناخت علت و رفتار مناسب میتوان شیرخوار را 

 كه پستان مادر را دوباره بگیرد. وادار كرد
 

 علل امتناع از گرفتن پستان

 ماهگي به بعد ۳سن  –ج   ماهگي ۳-۱در سن  –ب   در هفته هاي اول زندگي –الف   

 كاهش تمایل به شیرخوردن -۱      

 آشفتگي و بازیگوشي شیرخوار -۲      

 در هر سني :      -د   

 علل مربوط به تولید شیر - علل مربوط به مادر -  ارعلل مربوط به شیرخو -             
 

 ترغیب شیرخوار براي گرفتن پستان مادر 

 ساعت ۲۴دفعات شیرخوردن واقعي شیرخوار در طي  -۱   

 ارزیابي وضعیت شیرخوار از نظر كفایت دریافت شیر -۲   

 توجه به رفتار شیرخوار در فواصل تغذیه -۳   

 مكیدن شیرخوار توجه به وضعیت در آغوش گرفتن و شیر خوردن و -۴   

 امتحان كردن وضعیتهاي مختلف شیردهي - ۵   
 

 امتناع از گرفتن یک پستان 

 باید توسط پزشک از نظر بیماریهای :  ٬الف ( اگر نوزاد از موقع تولد از گرفتن یک پستان امتناع نماید 

شکستگی استخوان ترقوه یک طرف  - دررفتگی مهره گردن - فتق یک طرفه مغبنی - عفونت یک گوش  - احتقان یک طرفه بینی -  

 بررسی شود. 

 ب ( امتناع از گرفتن یک پستان در هر سنی   بدالیل زیر: 

اکنش به و -تانکاهش تولید شیر در یک پس - متفاوت بودن اندازه پستانها - نوک پستان صاف یا فرورفته - عفونت گوش - ماستیت -  

 تومور پستان - مواد آرایشی
 

 ترغیب شیرخوار به گرفتن پستانی که کمتر ترجیح میدهد 
 

بزیر  ٬کودک را بدون تغییر وضعیت بدن  ٬مادر ابتدا شیرخوار را به پستانی که ترجیح میدهد بگذارد . بعد از برقراری جهش شیر  -۱

 پستان دیگر قرار دهد.

 آن را بدهان کودک بگذارد. ٬شیر را تحریک کند و بعد از جاری شدن شیر  مادر ابتدا رفلکس جهش -۲

 امتحان کند٬وضعیتهای مختلف شیردهی رابا پستانی که نمی گیرد  -۳

 از آن پستان شیر بدهد. ٬مادر درحال قدم زدن یا در اتاق تاریک و یا در حال خواب کودک -۴

 د تاشیرش افزایش یابد.مادر عالوه بر شیردهی آن پستان را مرتب بدوش-۵

 

 شیرافزاها 
موثر و دردسترس  ٬استفاده از متوکلوپرامید  بدلیل  بی خطر - کلرپرومازین -هورمون رشد –دامپریدون  –سولپیرید  –متوکلوپرامید 

که شنبلیله و رازیانه از  گیاه دارویی بعنوان شیرافزای قوی شناخته شده اند  ۳۰بیش از  بودن و عدم عوارض جانبی رایج تر است.

 قدیمی ترین آنها می باشند. 
 

 سوپروایزرآموزشی

 95سال 


