
 شهریور 17مرکز آموزشی درمانی شیر پایش 

پایش شیر مادرمهم سواالت   

 چند ساعت پس از پذیرش ،فرم مشاهده شیردهی برای مادر در نوبت اول پر می شود ؟ -1

  ساعت 6

 

 اقدامات الزم قبل از دوشیدن شیر را نام ببرید ؟  -2

مصرف مایعات گرم ونشاط  –دوش گرفتن  –استراحت قبل از دوشیدن  –شستن دستها با اب وصابون 

 ور آ

  –شنیدن صدای او ونگاه کردن به تصویر او  –فکر کردن به کودک  –مثل اب میوه محتوی ویتامین ث 

 یه مدت پنج تا ده دقیقه روی پستان  ماساژ پستان و گذاشتن حوله گرم

 

 چرا شیر مادر بر سایر شیرها برتری دارد ؟  -3

 –بهتر هضم و جذب می شود  – شیر خوار بی نظیر است ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغزی

میزان پروتیین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوز کامل شده اسیب نمی 

 شیر مادر –رساند 

 زنده و عوامل ضد میکروبی است که شیر گاو فاقد ان است  حاوی انواع سلولهای 

   

 تغذیه مصنوعی و گول زنک چه خطراتی را برای  برای نوزاد ایجاد می کند ؟  -4

رشد دندانی نا مناسب وجفت نشدن  –عفونت قارچی و برفک و پوسیدگی دندان  –عفونت گوش میانی 

 دندانها 

 

 موارد اهمیت تماس پوست با پوست نوزاد و مادر را نام ببرید ؟  -5

ی مادر و کودک را تسریع می پیوند عا طف –سبب ارامش مادر و نوزاد می شود  –نوزاد را گرم می مکند 

گریه و استرس  –تنفس و ضربان قلب را منظم می کند  –به تغذیه از پستان کمک می کند  -کند 

  به خاطر اشنایی نوزاد با میکروب های بدن مادر دفاع بدن او بهتر می شود –نوزاد را کمتر می کند 

     



 اهمیت خوب قرار گرفتن در اغوش مادر و خوب پستان گرفتن چیست ؟  -6  

 شیر کافی برداشت می کند ونوک پستان مادر صدمه نمی بیند             

 بردن به کفایت شیر خوردن نوزاد چگونه است؟  بهترین راه پی -7   

  وزن گیری مناسب و پایش رشد        

 شروع تغذیه تکمیلی از چند ماهگی شروع می شود ؟ -8    

 از پایان شش ماهگی          

 نشانه های گرسنگی و تمایل شیر خوار برای تغذیه را نام ببرید ؟  -9    

 دهان و اندام ، بی قراری ، مکیدن انگشتان نگاه به این طرف وان طرف و حرکات         

        

 یر مادر را توضیح دهید ؟ اهمیت تغذیه با ش -10     

 شیر خوار در مقابل بسیاری از بیماریها از جمله اسهال ، ذات الریه ، گوش درد وغیره محافظت می کند         

 به رشد ذهنی وجسمی کودک کمک میکند .          

 اهمیت شیردهی برای مادر چه مواردی می باشد؟ -11     

 _ی به خانواده تحمیل نمی کندهزینه های اضاف_مادر را در مقابل سرطان پستان محافظت می کند     

سن کهولت به شکستگی استخوان ران            در_و جسمی مادر و کودک می شودباعث برقراری ارتباط عاطفی       

     که در افراد مسن شایع است گرفتار نمیشود.

    

 در مورد تغییرات ترکیب شیرمادر توضیح دهید؟-12   

روز اول پس از زایمان آغوز تولید میشود که حاوی مواد ایمنی بخش است.پس از آغوز شیر انتقالی از  3تا  2     

    روز پس از تولد و سپس شیر رسیده ترشح می شود که حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است. 10تا  7

                               

 ترکیب شیر مادر در هنگام شیرخوردن نوزاد چگونه است؟ -13

در ابتدای هر وعده آبکی است اما به تدریج با ادامه مکیدن شیرخوار، شیر چرب تر و سفیدرنگ میشود و به سیر 

 شدن شیرخوار و وزن گیری کمک میکند.



اقدام ترویج  10جواب:)مورد نام ببرید. 5چند اقدام است؟ دستور العمل ترویج تغذیه با شیر مادر شامل -14

 (تغذیه با شیر مادر در انتهای صفحه

 مدت زمان نگهداری شیر دوشیده در دمای اتاق و یخچال و جایخی و فریزر چقدر است؟ -15

 درجه در دمای محیط 37تا  25ساعت در دمای  4

 درجه در دمای محیط 25تا  15ساعت در دمای  8

 درجه 4ت در یخچال ساع 96

 هفته 2جایخی به مدت 

 ماه 3فریزر به مدت 

آیا در بیمارستان تبلیغات جایگزین های شیر مادر و یا هدایای تبلیغاتی مثل شیر مصنوعی یا بطری جایز  -16

 است؟

 خیر

 کدام یک از داروهای زیردر زنان شیر ده منع دارد؟ -17

ن،فن سیکلیدین ،کوکایین،هرویین،مواد فدیون،لیتیوم،ارگوتامین،تاموکسیانتی متابو لیتها،برومو کریپتین،فنین 

 رادیواکتیو

 چندبار در شبانه روز و به چه مدت شیرخوار نیاز به شیر خوردن دارد؟ -18

 دقیقه 40تا  5بار در شبانه روز و گاهی روزها بیشتر و به مدت  12تا  8معموال 

 پستان چند بار مادر می تواند شیرش را بدوشد؟در صورت عدم امکان مستقیم تغذیه از  -19

    بار یا بیشتر 8حداقل 

 در مورد روش های تغذیه به نوزاد با شیر دوشیده شده را نام ببرید؟ -20

            سرنگ و گاواژ-کاپ-با فنجان

 وضعیت صحیح در اغوش گرفتن شیر خوار و نحوه درست پستان گرفتن او چگونه است؟-21

 مخازن شیری خوارباید عالوه برنوک پستان ،تا انجا که ممکن است قسمت بیشنر هاله قهوه ای کهشیر 



 وارد نمایددارند را در دهانش ایجاد می شود واو می تواند با اروارهایش بر مخازن شیر فشار  زیر ان قرار

 وشیر را در دهان خود دوشیده و ببلعد .

 نزدیک با بدن اوست.سر وبدنش در یک امتداد قرار دارند.صورتشبدن شیر خوار روبروی مادر و در تماس 

 روبروی پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.دهان کامال باز و لب تحتانی او کامال به طرف خارج 

 فوقانی او مشاهده می شود.صدای بلعیدن شیر به خوبی بر گشته وقسمت کمی از هاله پستان در باالی لب 

 شود.شنیده می 

 دقیقه طول  40دقیقه می مکد اگر تغذیه شیر خوار مرتبا بیش از  15تا  10معموال نوزاد هر پستان را حداقل 

 .میکشد ممکن است نشان دهنده وضعیت نادرست پستان گرفتن او باشد

 

 بیماری های مادر به شرح زیر شیر دهی منع می شود؟  در کدام یک از-22

العالج قلبی ،ریوی،کلیوی،کبدی وجنون که منجر به معلولیت واز کار افتادگی مادر می بیماریهای مزمن و صعب 

 شود.

 عواملی باعث کاهش شیر مادر یا اختالل رفلکس جهش شیر می شود؟چه -23

 اضطراب ،درد ،تردید،مکیدن نا مکرر،استفاده از گول زنک،تخلیه نا کافی پستان

 

 در ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر ما 

سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلی کارکنان نصب و به آنها ابالغ شده باشد  -1

و برای اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات به طور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با 

 شیر مادر پایش شود.

است آموزش های قبل از کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های الزم برای اجرای این سی -2

 خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.

مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه  -3

 مصنوعی، بطری و گول زنک آموزش دهند.



ا در با پوست را ازلحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر ربه مادران کمک کنند تا تماس پوست  -4

ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال 

 جراحی به گونه ای طراحی گردد که اختالل در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

به مادران روش تغذیه با شیرمادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را }در صورت بیماری مادر یا  -5

 اشتغال مادر{ نشان دهند و برای حل مشکالت شیردهی کمک و حمایت کنند. شیرخوار،

ماه اول عمر به جز شیرمادرو قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایععات  6به شیرخواران سالم در  -6

 (مگر در صورت ضرورت پزشکی) دیگر مثل آب یا آب قند و.. ندهند.

انه روز اجرا کنند و در بخش های اطفال تسهیالت برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شب -7

 و عاطفی آنان را تامین نمایند.الزم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی 

 مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیرمادر تشویق، کمک وحمایت کنند. -8

 استفاده نکنند. (گول زنک)مطلقا از بطری و پستانک  -9

شکیل گروه های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطالعاتی در مورد گروه های ت -10

 حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.
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