


وضعيت صحيح 

 شيردهي



:                          اهداف   

.آشنايي با مكيدن پستان توسط شيرخوار -  

شناخت نشانه هاي وضعيت صحيح شيرخوارهنگام   -

.شيرخوردن   

آشنايي با نحوه وضعيت صحيح مادر هنگام   شير  -

.دادن  

آموزش مجدد شيرخواريكه پستان را بطور صحيح به  -

.دهان نگرفته است    



:نوزاد ترم سه رفلكس دارد  

Rooting     رفلكس جستجو :  الف    

رفلكس مكيدن      Sucking   : ب 

 ج : Swallowing   رفلكس بلع  

 

درآورد    Teatنوزاد بايد بتواند هاله پستان را به همراه نوك آن بكشد و به شكل 





:وضعيت صحيح شير دادن    

تمام بدن شيرخوار روبرو ودر  - 

 تماس بدن مادر  

صورت شيرخوار روبروي  -

 پستان مادر

چانه اش چسبيده به پستان مادر -  

دهانش كامال باز -        

لب پايين به طرف خارج  -

 برگشته



قسمت بيشتري از هاله در باالي لب فوقاني وقسمت  -

 بسياركمي از هاله در زير لب تحتاني قابل مشاهده است

مكيدنهايش آرام و عميق -         

شنيدن صداي قورت دادن هنگام شيرخوردن -   

گونه هايش پر و برآمده است -        

شيرخوار كامال راضي وخوشحال است -        

وقتي شيرخوار سير شد خودش پستان را رها ونوك  -      

 پستان بلندتر از معمول است

مادر در نوك پستان احساس درد نمي كند -        



نشانه هاي وضعيت نادرست شير 

: خوردن   
بدن شيرخوار از بدن مادر وبه خارج ازآغوش او چرخيده -   

چانه اش از پستان مادر دور -     

لبهايش به داخل فرورفته -     

 

 



قسمت زيادي از هاله پستان در زير لب تحتاني قابل مشاهده است -   

مكيدنهايش سريع وكوچك -  

هنگام شيرخوردن گونه هايش فرورفته -  

به جاي صداي قورت دادن ملچ ملوچ شنيده ميشود -  

چون شيركافي نيست،گريه ميكند و دفعه بعد از گرفتن پستان  -

 خوداري ميكند

وقتي پستان را رها ميكند نوك آن صاف است -  

مادر احساس درد ميكند -  





وضعيت صحيح مادر هنگام شير 

:دادن  

مادر در هر وضعيتي كه باشد ميتواند جهت اجتناب از كمر 

درد و خستگي بهتر است از چند بالش بر حسب وضعيت 

 خود در زير شانه،كمرياروي زانو استفاده كند







 درمورد آموزش شيرخواري كه به داليل مختلف

پستان را بطور صحيح نميگيرد بايد مادر رابراي   

توليد شير كافي و بدست آوردن اعتماد به نفس كمك 

نمود و شير خوار را مجددا آموزش داد تا نحوه 

.درست پستان گرفتن و مكيدن را بياموزد     

 

 

صرف وقت و داشتن حوصله و پشتكاردراين مورد  

.يك سرمايه گذاري بي نظير ميباشد    



:نشانه هاي پيشرفت آموزش مجدد   

  - تغذيه با شيرمادر بسيار راحتر، لذيذتر است

 - رفلكس ترشح شير بهتر شده

شيرخوار وزن ميگيرد وخوشحالتر  -

 وهوشيارتر است

قوام مدفوع نرم ،تعداد دفعات بيشتر ورنگش  -

 روشن تر است



مشاهده وارزيابي 

 شيردهي



 چگونگي ارزيابي شيردهي
 

به چه چيزهايي در مادر توجه ميكنيد ؟ -1  

 

مادر چگونه كودك خود را در آغوش مي گيرد ؟ -2  

 

به چه چيزهايي در كودك توجه مي كنيد ؟ -3  

 

كودك چگونه عكس العمل نشان ميدهد ؟ -4  

 

 

 

 

 

 

 





مادر چگونه كودك را زير پستان مي گذارد ؟  -5   

 

مادر به هنگام شير دادن پستان را در چه وضعيتي نگه مي -6

 دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 



آيا وضعيت به پستان گذاشتن شيرخوار درست است ؟-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا مكيدنهاي كودك مؤثر است ؟-8  



 

تغذيه با شير مادرچگونه به پايان ميرسد ؟-9  

 

آيا كودك  راضي وخشنود به نظر ميرسد ؟-10  

 

پستان مادر چه شرايطي دارد ؟-11  

 

مادر هنگام شيردهي چه احساسي دارد ؟-12  

 

 



 

 

 هميشه قبل از اينكه به مادر كمك كنيد شيردهي 

 

.اورامشاهده و ارزيابي كنيد   

 

 
   



 
 

 

 

مشاهده باليني در شيردهي   

 

 عاليم نحوه صحيح تغذيه با شيرمادر



 وضعيت بدن
.مادر كامال آرام و راحت است   

 

.بدن كودك چسبيده به مادر و مقابل پستان قرار دارد   

 

. سر و بدن كودك صاف و در يك امتداد قرار دارد  

 

.چانه كودك چسبيده به پستان مادر است   

 

.باسن نوزاد توسط مادر نگهداشته شده   

 



 واكنشها و پاسخها
.كودك اگر گرسنه باشد پستان ميگيرد    

 

.كودك پستان را جستجو ميكند   

 

. كودك با زبانش پستان را بررسي ميكند  

 

.كودك هنگام شيرخوردن آرام هشيار است   

 

.كودك بدرستي پستان را گرفته ونگهداشته است   

 

.نشانه هاي رگ كردن پستان وجود دارد   
(نشت شير از پستان ،احساس درد رحم مادر در هنگام مكيدن شيرخوار )  

 



 پيوند عاطفي ميان مادر و كودك
 

.مادر او را بخوبي وبا اعتماد در آغوش گرفته   

 

.ارتباط چهره به چهره بين مادر و كودك برقرار است   

 

.لمس زياد كودك توسط مادر برقراراست   

 



 آناتومي
 

.پستانها بعد از شيردهي نرم هستند   

 

 نوك پستانها كشيده شده و قابليت كشش دارد 

. 

.پوست نوك پستان سالم است   

 

.پستانها هنگام شير دادن پر بنظر ميرسند   



 مكيدن
. دهان كودك كامال باز است  

 

.لب به بيرون برگشته است   

 

.زبان بطور مقعر دور تا دور پستان را گرفته   

 

.گونه ها گرد و برآمده است  

  

.قسمت بيشتري ازآرئول درباالي دهان ديده ميشود  

  

. مكيدنهاي آرام وعميق وگاه با مكث است  

 

.صداي بلع به گوش ميرسد يا بلع ديده ميشود   



 مدت زمان مكيدن
 

.كودك خودش پستان را رها ميكند   

.دقيقه پستان مكيد  ------كودك براي   



ارزيابي مقدار دريافتي 

 شيرمادر

نشانه هاي دريافت خوب 

 شير مادر



    وزن -

 از نمودار رشد پيروي ميكند افزايش هفته به هفته و گاه ثابت

 

 

      مدفوع -

خروج نرم:قوام   

زرد خردلي:رنگ   

 بدبو نيست

نوزادان با هر بار تغذيه ،شيرخواران بزرگتر با هر بار تغذيه :تكرر 
 تا يكبار درهفته



ادرار -  
زرد كمرنگ يا بي رنگ:رنگ   

بد بو نيست: بو  

بار در روز 6حداقل : تكرر  

كهنه خيس: حجم   

 

 

تكرر تغذيه -  
ساعت 24بار در  12-6  

 بستگي به سن شير خوار وخصوصيا ت فردي او دارد

ماهگي بطور موقت تكرر خوردن افزايش مي  3هفتگي و 6حدود 
 يابد 



رفتار -  
 شيرخوار اكثرا پس ازتغذيه آرام وكال خشنود وراضي است

.اكثر شيرخواران بطور طبيعي دورهاي اغلب بعدازظهرها بيقرارند   

 

 

  ظاهر -

پوست براق ، چشمها درخشان/ تورگور پوستي خوب   

 زيرك وپاسخگو

 

 



 طرز گرفتن شرح حال تغذيه با شير مادر
.از نام مادر وكودك سوال كنيد   

از مادر بخواهيد كه در باره خودش و كودكش و طريقه نگهداري 

.او برايتان صحبت كند   

.به منحني رشد كودك توجه كنيد   

.مهمترين سواالت را بپرسيد   

.مواظب باشيد كه لحن وكالم شما انتقادي نباشد   

.سعي كنيد كه سوال هايتان را تكرار نكنيد   

.براي پي بردن به مشكالت و موارد حساس بيشتر وقت بگذاريد   


















