
...شیرمادر در چندقلويي ،نوزادان  نارس، سزارين

دکتر محمود راوریِ



 با ناتواني در مکيدنهای قوی جهت تخليه پستان و)تولد نوزاد نارس
( تحريک توليد شير

مکيدنو در آغوش گرفتن نادرست مادر درعدم آگاهي در نحوه عملکرد
در روزهای اول تولدشيرخوارموثر 

سزارين
 درست )،زايمانساعت اول بعد از 48تا 24مادر در احساس بهبودی عدم

(دارداهميتپستان ها تحريکدر زماني که 
 داروطوالني مدت در بستر و مصرف استراحت
 صرف زمان و  آگاهيعدم حمايت ناکافي جسمي و روحي مادر بعلت ،

بهداشت و دوستان   مراقبينخانواده و تشويقو حمايت

وهاقلدر چند شیرتولیددرکاهشمشکالت معمول 



ه از مکمل و بدون استفادانحصاری و بطور کافيتوانائي مادر در توليد شير
قلوهابرای دوقلوها و حتي سه 

رمصنوعي  تغذيه با شيرمادر بهتر وآسان تر و کمتر وقت گيرتر از تهيه شي
و استفاده از بطری است

 ان نسبت شير برداشتي از پستتوليدشده با مقدار شير ارتباط بين حجم
(  اهميت دوشيدن شيرمادر)به توانايي در توليد آن 

عامل مهم کمبود تولید شیرمادر نیست

عت  کليد موفقيت اهميت دادن در شروع تغذيه با شير مادر در طي سا
ساعت اول بعد از تولد6اول و يا دوشيدن شير مادر در طي 

 در روز برای مادر برای هر   انرژیکالریکيلو500-600نياز به
شيرخوار



 تان هر دو پسشيرخوارانمادامي که پستانها تعويضبه نيازعموما عدم
را کامال و بطور موثر تخليه مي کنند  

 گيری از  پيش، تحريک مساوی هر دوپستان درتوليد شيربرای اطمينان از
،  وارمناسب چشم شير خوتحريکهماهنگي ، رشد نا متناسب پستان ها

ناسب از  دريافت متو پيشگيری از امتناع در گرفتن پستان طرف ديگر
تعويض  (Hind milk)و شير پسين(Fore milk)شيرپيشين

:  پستانها
، ( خصوصا در نوزاد خواب آلود ) تغذيهنوبت يکدر طي ◦
، با شروع نوزاد با مکيدن قوی تر برای تخليه پستانهر نوبت تغذيهدر ◦
روزانهياتغذيهچند نوبت هردر◦

تعويض پستان ها



(تک به تک)قلوهاهمزمان دو غیرشیردادن
دهي برای عدم تجربه شيردهي قبلي مادر و يا نياز به يادگيری وضعيت صحيح شير◦

خود و گرفتن صحيح پستان توسط شيرخوار
نياز به مراقبت خاص نوزاد در هنگام تغذيه  ◦

 دادن همزمان دو قلوهاشیر
قلوهادو خصوصأو قلوئيچند تغذيهبرای موثر و عملي بسيار◦
در وقت  جوييصرفه ◦
مکدمي شيرضعيفکه بطور شيرخواریکمک به ◦
افزايش توليد شير◦
در وضعيت شيردهي مادرپس از کسب مهارت کافي ◦
شيرخوارانتوسط گرفتن کافي در مهارت پس از کسب ◦

قلوهادو شیردادننحوه 



 استفاده از دو بالش و يا بالش مخصوصUشکل
در سطح پستانهاشيرخوارانباال آوردن ◦
،شيرخواراننگه داشتن وزن ◦
فتن  آزاد شدن دستهای مادر برای نگهداشتن پستان و کمک به گر◦

ا بمکالمهيا خوردن غذا و وحتيو شيرخوارپستان توسط صحيح
تلفن 

بالش



بغل قرار دادن در دو طرف زير
Double  clutch or Football

قراردادنطرفين
Babies at Side

قيچيقرار دادن به صورت طرفين
Double Cradle-crisscross

 طرفای متقابل در دو گهواره
DoubleCross Cradle Hold

بغليزيراز گهواره ای و ترکيبي
Cradle and Football

و موازی....
Parallel

نهمزماشیردادندر هنگام دوقلوهابغل گرفتن طرز 



 شيرمادر  با تغذيهمدت طول ، شيوع و درشروعافزايش

 شيرمادرتغذيه انحصاری با افزايش

 درمادربه نفس واعتمادتوانمندی افزايش

 شيرمادرتوليد کمک به

کاهش گريه شيرخواران

هاچندقلوئيمراقبت آغوشي در 



قلوهادادن به سه شير
م از سوشيرخوارو سپس هرپستانبطور همزمان از دوشيرخوارابتدا ◦

هر دو پستان  
شيرخواربا دو تغذيهسوم در هر نوبت شيرخوارجابجائي ◦

( و پسينازشيرپيشيندريافت متناسب )ديگر
چهارقلوهادادن شير

زمان  يکدر شيرخواردو ◦
تهای  در انياکه در ابتدا و شيرخوارانيبينبطور متناوب جابجايي◦

ميخورندشيرهر نوبت 

قلوهاو چهار قلوهادادن به سه شیر



تغذيه با شير( در طي ساعت اول بعد از تولد)هر چه زودتر :زمان شروع تغذيه
شيراقدام به دوشيدن يامادر شروع شود و 

عمليترودادن همزمان دوقلو با هم روشي ساده شير: هماهنگي در شیر دادن
ربي انرژی برای مادر، ترشح پروالکتين بيشتر، و چذخيره):دادن شبانهشیر

(شيربيشتردر 
استراحت مادر در مواقعنيازمراقبت و تأمين کالری مورد :مادری کردن به مادر،

در  خوابيدن شيرخواران و کمک به مادر در مراقبت از فرزندان ديگر و کارهای منزل و
......تهيه غذا و

درصورت بروز بي حالي، کاهش مقدار ادرار و دفع : تحت نظر داشتن شیرخوار
الزم  هایوپيگيریبررسيانجام ، ایتغذيهمدفوع کمتر از حد طبيعي و مشکالت 

 برای ارزشيابي رشد بخصوص در هفته های اول: شیرخوارانکنترل مکرر وزن.

رئوس تغذيه با شیر مادر برای چند قلوها



  گرايش مثبت مادر و تعهد وی به انجام تغذيه انحصاری با
شيرمادر  

د شير مادر  سيستم حمايتي و تشويقي در ارتباط با افزايش تولي
  شروع زودرس تغذيه با شير مادر
  مکيدن مکرر و يا دوشيدن بيشتر پستانها
  تغذيه بر حسب ميل و درخواست شيرخوار و دادن مکمل در

صورت لزوم 
حمايت کامل در خانواده و مراقبت از کودکان ديگر
سالمتي مادر

ييچندقلوشیرخوارانمادر در شیربا تغذيهموفقیتعوامل موثر در 


