


شیرمادرویژهمزایای:

لوقچندیادوکهمادرانیدربویژهزایمانازپسرحمشدنجمع
تتحمعمولازبیشبارداریدوراندررحمچون،آورندمیدنیابه

گرفتهقرارکشش

تواندمیکهمادروقتازساعت8-10ایهفتهکهبطوری:مادروقتدرجوییصرفه
گرددمیجوییصرفهشود،شیرشیشهوشیرکردنآمادهوتهیهصرف

عاشقانهطهرابایجادوکردنبغلشیرخواران،ومادرپوستباپوستتماسضامنشیردهی
،اوستانکودکومادربینبیشترمحبتوپیوندنزدیکی،احساسفرزندان،بامادر

باشدشدهبستریبیماریبخاطرآنهاازیکیاگربخصوص

تاسمهمبدخلقهایبچهکردنآرامبرایوکندمیکمکمادرآرامشبهشیردهی

تکاملوهوشاارتق،بزرگسالیمزمنبیماریهایکودکی،دورانیبیماریهاازپیشگیری،
رشدالگویبهترین

مکانهردروسیلهبهنیازبدوندسترسدروسانآ

اقتصادیجوییصرفه
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برایراخودبایداستباردارقلوچندیادوشودمیمتوجهمادروقتی
بهوطمربمطالبمطالعه:کندآمادهنوزادچندیادوشیردهیوزایمان
شیریدندوششیردهی،مورددرالزماطالعاتکسبوشیرمادرباتغذیه

بیمارستانشیرمادرمشاوربامشاورهو

رورتضبهدوهرکهاستمهمبسیارزایمانازقبلهمسرباصحبت
.باشدحامیویوداشتهتعهدشیرمادرباتغذیه

واندودهبموفقچندقلوهایاودوتغذیهدرکهشیردهمادرانبامالقات
آموزشیهایکالسدرشرکت

وعدهمیانو،کمکمووعدهچنددرغذاصرف،متنوعوکافیتغذیه

تادنکنمحدودراخودغذاییرژیموباشدداشتهکافیگیریوزن
کنندشروعرابهتریزندگیترمناسبوزنباباکودکان
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 زشکی، انجام مگر آنکه از نظر پ. طبیعی بدون استفاده از داروها و مسکن ارجح استزایمان
باشدسزارین غیرقابل اجتناب 

دیگرمرخصفرزندبامادروبماندبیمارستاندروباشدنارسنوزادانازیکیاستممکن
نمودنمندرهبهبرایالزمتمهیداتباوباشدداشتهرامسئلهاینمادرآمادگیباید.شود
بیمارستاندرگردیفرزندترخیصتاکهاستاینتوصیهگرچه.کندتالشخودشیرازآنها

بماند

وهائولیتمساساسی،نیازهایمورددربایدبلکهنیستشیردهیمادران،اصلیمشکل
،خانوادههمسر،طرفازالزمهایحمایتباکهشودکمکآنانبهمختلفوظایف

.استحلقابلجامعهودرمانیبهداشتیکارکناندوستان،
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بت  صحبت با افراد خانواده برای کمک گرفتن در کارهای خانه و مراق
کودکان بزرگتر 

وزاداننوباپوستباپوستتماسمثلمداخالتینگرانیکاهشبرای
آرامشمولداقدامات

امهبرنومکررشیردهیکافی،قدربهآشامیدنومغذیغذاهایخوردن-

.دارداهمیتمرتبخواببرایریزی

نکنیداستفادهزاآلرژیداروهایاز.نکشیدسیگار.

بپرهیزیددمرخوابیدناز.نپوشیدتنگوسفتبندسینه.

افزایشوعاطفیپیوندتشدیدبرایشد،بستریشیرخوارانازیکیاگر
آغوششدرتربیشکنید،صحبتاوباوکردهلمسرااوبیشترشیر،تولید
ببریدحمامهبخودبارااووکردهبرقرارپوستباپوستتماساوباوبگیرد

.بدهیدشیرو
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بگذاریدانپستبهدرمانیبهداشتیکارکنانکمکبهتولدازپسبالفصلهرانوزادان1.

وبگذاریدپستانبهاراواول.بمکدبهتروبگیردراپستانترسریعکودکانازیکیاستممکن2.
.کنیدکمکبیشترگرفتن،پستانبرایرادیگریسپس

مشکالتیوایامزروشهربرایکهبگذاریدپستانبهجداجدایاهمباراشیرخوارانتوانیدمی3.
ایهوضعیتپس.شودمیمادروقتدرجوییصرفهسببهمزمانتغذیه:شودمیذکر

شروعاستتررسنهگکهشیرخواریازیعنینوبتیتغذیه.بگیریدیادراهمزمانتغذیهمختلف
-راحتشیرخوارانجداگانهتغذیهبامادرانبعضی.بدهیدشیررادیگرشیرخوارسپسوکنید

تغذیهگاهکهشویدمیمتوجهالبته.دهندمیقرارتوجهموردجداجداراآنهاوهستندتر
.استبهترجداگانهتغذیهگاهوهمزان

گرفتنستانپصحیحوضعیتشیردهی،دفعات:داردقرارعاملچندتأثیرتحتشیرتولید4.
ازنگرفتکمک...اتاقیهموارده،هایاسترسمیزانومادراستراحتدفعاتشیرخوار،
بهداشتیکارکنان

استراحتاماودشمیتولیدشیرخوارنیازهایبرآوردبرایشیرکافیحجممکرر،شیردهیبا5.
استمهمنگرانیواسترسازدوریوکافی 6



راآنهابایدلکهبنکنید،تغذیهخاصپستانیکازفقطراشیرخواریکهرگز
:زیرا.کنیدجابجاهمبامختلفهایوعدهدر

وبمکدرکمتوترکوتاهآنهاازیکیاستممکنوندارندمساویمکیدنآنها
دلیل،همینبه.ندکپیداغیرقرینهشکلمکیدن،متفاوتالگویبخاطرمادرپستان

.استمهمشوند،تغذیهپستاندوهرازدوهرکهبطوریشیرخوارانجابجاکردن

 یی او بکار گرفته یک شیرخوار همیشه فقط از یک پستان تغذیه شود، چشم باالوقتی
ن چشم  شود و ایشود در حالی که چشم زیرین او بطور مناسب تحریک نمیمی

-شیرخوار میبرخی مادران یک روز یکی از پستانها را به یک. شوددچار تنبلی می
الزم فراهم شودبیناییگذارند تا تحریکات دهند و روز بعد او را به پستان دیگر می

.آنهاستتککتحقشیرمادرباتغذیهقلوچندیادوکودکاندر:مهمبسیارنکته1.
.کنیدتغذیهخشکشیربارادیگریوشیرمادربارایکینباید



7



بیشترشیرولیدت=بیشترمکیدن:تقاضاستوعرضهقانونتابعشیرتولید

ومحیطدن،مکیمدتودفعاتوشیرخواراننیاز:بهبستگیشیرمادرمیزان
مشوقوخانوادهافرادکمکمادر،تغذیهواستراحتوآرامشمناسب،شرایط

شبانهدربار8-10حداقلشیرخوارانمکررمکیدن:عاملمهمترینامادارد
کنندرشدوافتدریکافیشیرشیرخواران،شودبیشترشیرتولیدتااستروز

تیادداشراشیرخوارهرتغذیهمدتودفعاتتولداولماه2-3دربایدمادر
کندتوجهراخیسهایکهنهتعدادوکندثبتو

5-6یاروزشبانهدرخیسکهنه6حداقلکدامهر:شیرمادرکفایتتشخیص
مدفوعبار2-5دفع،(دیگرشیرومایعاتدریافتعدمشرطبه)خیسپوشک
باشندداشته

آنانشیردهیبهقادرهمقلوها4یا3مادرتقاضاوعرضهقانونبهتوجهبا
باشدمشکلاستممکنتغذیهزمانمدتتنظیماماهست

کندمیبرطرفراوقتنظرازمادرنگرانیهمزمان،تغذیه.
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داریانهخفرزندان،سایرازمراقبتشب،درمکررشدنبیداروخوابیکم
وارکبهشروع.روبروستآنبامادرکهاستمسائلیازهمسرداریو

اردومادربهاضافیفشارمنزل،ازخارجکاربرایمسئولیتاحساس
.کندمی

همسر،ژهویبهاونزدیکانواطرافیانحمایتجلبومادرحمایتوتشویق
هی،شیردادامهبرایمادرموفقیتسببواستالزماوبهکمکبرای
زندگیدیدجشرایطباتطبیقوشیرخوارشوخودسالمتبهبیشترتوجه

.شودمی
مدتافزایشباکارمحیطدرشیردهیامکانکردنفراهمومادرحمایت•

وماکارفربرایمزایاییواستهمراهکودکومادرسالمتوشیردهی
.....بیشتروریبهرهوکمترغیبتازجملهداردجامعه

کار،کودکمهدشیردهی،ساعتیمرخصیزایمان،مرخصیکافیمدت•
کارلمحدردوشیدنتسهیالتکار،محلبهشیرخوارآوردنوقت،نیمه

استالزم....
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کندمیکمکشیردهیادامهبرایشاغلمادرانبهکههاییتوصیه:
بهمادررشیباانحصاریبطورراشیرخوارتغذیهزایمان،مرخصیمدتتمامدرمادر

.کندرعایتمکررطور
افزایشراتعطیالتهنگاموشبوعصردرشیردهیدفعاتکاربهبازگشتازپس

.دهد
بهطفلردنبامکاناگر.کنداستفادهکارساعتطولدرشیردهیساعتیمرخصیاز

اوغذیهتبرایودوشیدهقبالًراخودشیرنداردوجودکارمحلنزدیکمهدکودک
.دهدقرارکودکمراقبفرداختیاردر

دوشیدهشیر.بدوشدباریکساعت3هرشیرخوارازجداییساعاتدرراخودشیر
دورزماندرتابیاوردخانهبهوکندذخیرهکارمحلدرشیرخوارتغذیهبرایراشده

.یابدادامهشیرتولیدپستانتخلیهباوشودتغذیهشیراینبااوازبودن

وشیر،تولیدافزایششیرخوار،بعدیتغذیهشیرجهتتهیهبهها،پستانمرتبتخلیه
.کندمیکمکپستانراحتیوتسکین
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وشیدهدشیربایداست،کارسرمادرکهشیرخوارهنگامیمراقب
.ندنکاستفادهبطریازودبدهشیرخواربهفنجانباراشده

کندندورخودازراشیرخواراستراحت،وکشیدندرازهنگاممادر
.بگذاردپستانبهرااوو

نکندشروعموعداززودترراکودکتکمیلیتغذیه.
کارحلمدرمختصریغذای.بیاشامدوبخوردکافیمایعاتوغذا

.نمایدصرف

ومنزلکارهایدراوبهکمکبرایرامادرنزدیکانحمایت
.کنیدجلببزرگترکودکانازمراقبت
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رخوارشیچونیابدادامهبایدمادرشیرباتغذیه،سرماخوردگیمثلشایعهایعفونتدر
حاتترشوپوستیتماسطریقازبیماریمعموالًوگیردمیمادرشیرازرابخشایمنیعوامل

کردنحدودم،هادستمرتبشستشوی:هاتوصیهشیر،طریقازنهشودمیمنتقلبینی
شدیدموارددرماسکازاستفادهوصورتهایتماس

تواندمیشیردهیونداردشیرخواربرایخطری،مادرتناسلیادراریوگوارشیهایعفونت
.یابدادامه

بهارالزمدستوراتپزشکشیرخوار،درمانبهنیاززمانهمیاومادرهایبیماریسایرمورددر
.کنیدتشویقپزشکبهمراجعهبرایرامادر.دادخواهدمادر

نداردمنعیشیردهیدوراندرداروهااکثرمصرف:
استمقداریازکمترشودکهمیشیرواردآنازجزییکندمیمصرفمادرکهداروییهر

ساده،هایمسکنوآسپیرینها،استامینوفنمثلداروهایی.رسدمیجنینبهازجفتکه
ومدتکوتاهومعمولیمقداربههاحساسیتضدوسرماخوردگیفشارخون،ضـدداروهای

تواندمیمادرپزشک،تجویزصورتدرونیستندشیردهیمانعهابیوتیکآنتیازبسیاری
.کنداستفاده

مخدر،ومحرک،سایتوتوکسیکداروهایودارندمغایرتشیردهیباداروهامعدودیتعداد
بیماریهاشخیصتبرایاکتیورادیومصرف.هابیماریدرمانبرایاکتیورادیوتزریقی،هرویین

.داردشیردهیموقتقطعبهنیاز
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ویداریکپزشکباشدداشتهوجودخاصداروییکمصـــرفمنعاگر
مادروباشنـدنداشتـهتریایمنجایگزیناگرونمایدمیآنجایگزینمناسب

مدتطولدربایدباشـدداروآنازاستفادهبهمجبـورپزشکتوصیهبا
وباشــدهداشتادامـهشیرترشحتابریزددوروبدوشدراخودشیرآن،مصرف

هگوناینمصــرفشروعازقبل.دهدادامهشیردهیبهداروقطعازپس
برایاتکندذخیرهودوشیدهراخودشیرنوبتچندینتواندمیدرماداروها
.گردداستفادهشیرخوارتغذیه

شیردادنعدهویکاتمامازبعدبالفاصلهمادرتوسطدارومصرف:کلیتوصیه
استبهترشوندمیمصرفروزشبانهدرباریککهداروهاییمورددر.باشد
.تاسشبدرمعموالًکهباشدکودکخوابترینطوالنیازقبلمصرف،زمان
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اششیردهینداردلزومیمعموالاست،باردارزمانهمودهدمیشیرمادراگر
کاهشوخونریزییارحمیدردزودرس،زایمانسابقهاگرولی.کندقطعرا

ولطدرشیرگیریازبرایپزشکیدالیلهاایندارد،بارداریطولدروزن
.شوندمیمحسوببارداری

موالمعانقباضاتاین،شودمیرحمیانقباضدچارشیردهیبامادراگر
.نمایدمشاورهپزشکبابایدهرحالدراما.نداردجنینبرایخطری

نیازومادر،سناحساساتوسالمتوضعیتبهبستهشیردهیادامهمورددر
.گیرندمیتصمیمشیرخوردنبهاوتمایلوشیرخوار

ماهه3دریرشکهرسدمینظربهیاشوندمیحساسبیشترهاپستانگاهی
لیلیدهااینولیکندمیتغییرآنمزهیاویابدمیکاهشبارداریدوم

.شوندنمیمحسوبشیردهیقطعبرای
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طیدرشیرتولیدطبیعیکاهشاستسالیکازکمترشیرخوارسناگر
ورتصایندر.اندازدخطربهرااوایتغذیهنیازهایاستممکنبارداری،

توصیهغذاییهایمکملازاستفادهوشیرخواروزنافزایشروندبهتوجه
.شودمی

ود،شمیکمشیرمادروقتییاوخودمیلبهبناشیرخوارانبرخی
میهمشیرکهبارداریهایخانم.کنندمیقطعراخودشیرخوردن

.کنندتوجهبیشترخوداستراحتوتغذیهبهبایددهند

تیبهداشکارکنانوپزشکبهمراجعهبرایرامادراناینحالهربه
اسبمنتصمیمشیرخوارومادرشرایطبراساسهاآنتاکنیدتشویقدرمانی

.نمایندراهنماییرامادروگرفتهرا
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میمتولدگرم2500ازکمترتولدوزنباکهاستنوزادیوزنکمنوزاد
هفته37یحاملگسنازقبلنارسنوزادان(حاملگیسنبهتوجهبدون)شود

خودشمادرشیر،وزنکمونارسنوزادبرایتغذیهبهترین.شوندمیمتولد
.باشدمی

اینرشدوداردتفاوتترمنوزادانبانارسنوزادانایتغذیهنیازهای
انرژیبهآناننیازویابدادامهرحمیداخلرشدروندهمانبابایدنوزادان

.استطبیعینوزادانازبیشپروتئینو

ازهاینیتامینبخاطراستآوردهدنیابهنارسنوزادکهمادریشیرترکیب•
.استالهیمواهبازاینوداردتفاوترسیدهنوزادمادرشیرباآنانخاص

صورتدرآیندمیبدنیاهفته32ازبعدکهینوزاداندرمادرشیرباتغذیه•
شروعمادرپستانازتولدازبعدنوزادومادربالینیوضعیتبودنمناسب
.دهندمیادامهوکرده
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تغذیهشروعًمعموالشوندمیمتولدهفته30-32سنباکهینوزاداندر
وچکترکنوزادانوشودمیانجامفنجانطریقازمادرشدهدوشیدهباشیر

.شوندمیتغذیهمعدهلولهبابیمارستاندرهفته30از
استربغلیزیومتقابلایگهوارهوضعیتشیردهیبرایوضعیتبهترین.
نجانفباتغذیهوشیردوشیدنبرایمهارتبهنیازنوزاداناینمادران

دارند
دوشیدنبهشروعزایمان،اولساعت6ظرفواولروزهماندرمادرباید

برایغوزآسیسیچنددوشیدنحتی.شودبرقرارشیرشجریانتانماید
.استارزشمندنوزاد

دقتهببایدشدهشیردوشیدهآوریجمعودوشیدندربهداشتیاصول
یخچالدرپالستیکییاایشیشهتمیزظروفدرشیروشودرعایت
استبستریبیمارستاندرشیرخوارکهزمــانیتا.شـــوددارینگـــه

.بماندبیمارستاندرویکناردربایدهممادر
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رفبرطدهمروزوشدهظاهرتولدسومیادومروزدرمعموالًکهنوزادشدنزرد
.نیستبیماریوشودمینامیدهطبیعیزردیگردد،می

یابدادامهبایدوتواندمیمادرشیرباتغذیهزردی،بهمبتالوزاداننبیشتردر.
کمکشودمینوزادزردیباعثکهموادیونوزاداولیهمدفوعدفعبهآغوز

.دهدمیکاهشرازردیوکندمی
وودشمیانجامنوزادانویژهمراقبتبخشدرواستموثریدرمانفتوتراپی

.تگذاشپستانبهوکردهخارجفتوتراپیزیرازمرتباتوانمیرانوزاد
تاداردهمدهششیردوشیدهبهنیازاضافی،مایعاتتامینبمنظورآلودخوابنوزاد

.نمایددریافتپستان،ازتغذیهبرعالوه
قطعبهیازنپزشکنظربااستممکناستشدیدبسیارزردیکهنادریموارددر

حفظرایرششتولیدکهاینبرایبایدمادرشرایطایندر.باشدشیردهیموقت
مادرشود،ریبستبیمارستاندرنوزادکهصورتیدر.بدوشدراشیرشمرتبکند،

برایمادربهراالزمهایآموزشکارکنانبماند،بیمارستاندراستبهترنیز
.دهندمیارایهاوبهنوزادباپوستیتماسوشیردوشیدن

کنیدتقویترااواعتمادبنفسمادر،بهدادنآرامشوحمایتبا.
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با تشکر از توجه شما 
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