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درفرزندخواندگي و شيردهي  تعریف توليد شير
مجدد

  موارد استفاده کلينيکي
ارزیابي مادر فرزند خوانده یا دایه
 دستورالعملInduced lactation 

  شيردهي مجددRelactation

در اصول مشاوره براي شيردهي مجدد ویا توليد شير
مادر فرزندخوانده

اهداف



تولید شیر در فرزندخواندگی:Induced lactation
ند  تحریک توليد شير در مادري که عموما مي خواهد بدون حاملگي شيردهي ک◦

اده ویا  ویا در گذشته  با وجود توليد شير در فرزندخواندگي به شيرخوار شيرد
نداده است 

شیردهی مجدد:Relactation
ير حتي قبال توليد ش)توليد مجدد شير در مادري که قبال شيردهي داشته ◦

د  ویا اکنون کاهش شدیدي در تولي( درفرزند خود داشته اما هرگز شير نداده
وده شير دارد و یا پس از بارداري طبيعي به دالیلي شيردهي خود را  قطع نم

.است 

تعریف



در توصیه به تولید شیر درفرزند خواندگی و شیردهی مجدد1.
..شرایط اورژانس از قبيل وقوع بالهاي طبيعي زلزله، سيل و

:تولید شیر درفرزند خواندگی در2.
فرزندخواندهخواست شيردهي با قبول  فرزند توسط مادر به عنوان ◦

موارد استفاده کلینیکی  

وان بعنوان دایه براي تغذیه شيرخوار مربوط به مادر نات◦
در شيردهي ویا نبود و فوت او 

ا پي جستجو و طلب پستان درشيرخوار فرزندخوانده  وی◦
بردن مادر یا مادربزرگ در آرامش روحي او در 

شيرخوردن از پستان  



:مجدد شیردهیدر 3.
برايخواست مادر در برقراري مجدد شيردهي پس از قطع شيردهي  ، درمواقع◦

افزایش ارتباط عاطفي خود با شيرخوار 
:شيردهي از قبيلاز قطع براي بهبودي مشکالت سالمتي شيرخوار بعد ◦

یبوست و شک و یا اثبات به عدم تحمل شير مصنوعي مورد استفاده

و عدم موفقیت در شروعویاشیردهی قطع به در شرایط منجر 4.
:ادامه شیردهی 

شرایط مربوط پستان یا نيپل ، بيماري، یا جدائي مادر و شيرخوار◦
بيمارستاني بعد زایمان در شروع شيردهيدر عمل عدم حمایت ◦
م هاي صورت و دهان و سوء تغذیه، کآنوماليشرایط شيرخوار از قبيل نارسي ، ◦

آبي شدید و یا بستري در بيمارستان

موارد استفاده کلینیکی



سابقه
،طول حاملگي؟ ، چند وقت پيش؟چند تا؟:بارداري قبلي ◦
داشتن سابقه مشکالت هورموني یا آنومالي؟◦

 شکالت ، سابقه نازائي و سایر م( مشکالت هورموني یا زایماني)دليل شيردهي به فرزند خوانده
(  تيروئيد یا هيپوفيز)هورموني 

تجربه شیردهی قبلی
آیا مادر به فرزند قبلي شير داده اگر بلي چه مدت؟ ◦
آیا با مشکالت شيردهي روبرو شده  اگر بلي چه بوده و برطرف شده؟◦
دالیل قطع شيردهي و سن کودک؟◦
بين شيردهي آخرتا آغاز توليد شير در قبول فرزند فعلي؟(Lactation gap)فاصله زماني ◦

 تجربه قبلی داشتن شیردهی در فرزند خوانده
ارزیابی دانش عمومی تغذیه با شیرمادر

ارزیابی مادر فرزند خوانده یا دایه

Induced lactation



پیش نیاز های ضروری
مادر سالم  با هيپوفيز سالم و داشتن انگيزه به برقراري شيردهي1.
ر براي پستان، یا اشتياق مادر به  دوشيدن شيمکيدن شيرخوار مشتاق به 2.

تحریک پستان
وص خانواده ، فاميل، دوستان،  گروه هاي حمایتي مخص: داشتن شبکه حمایتي شامل3.

و منابع آموزشيبزشکيو حمایت هاي تخصصي 

یا ایجاد آنبنفسداشتن اعتماد 4.

ضروري در شيرخوار  کم آب و یا بيمارساپلمنتدرمان کم آبي  و دادن 5.
 پرسش های الزم

زمان قبول فرزند تا شروع پروتکل مناسب براي شيردهي؟1.

؟   (بطري، فنجان)کنوني و چگونگي استفاده از آن شيرمصرفينوع 2.

قبل از قبول فرزند خوانده



سن شیرخوار
هفته 8و شيرخوار زیر درنوزادتمایل و مشتاق بودن به مکيدن پستان 1.
ماه 2از بيشترگرفتن پستان در شيرخوار امکان امتناع از 2.
نيستپستان هميشگيبرنگرفتندليلزدن اوليه پس 3.
ارائه صبوردر)ماه6از بيشتردر کودکان در گرفتن پستان بيشترامتناع 4.

(پستان 
او  ولژیکيبيغير مشتاق به پستان  دایه و یا مادر شيرخوار بزرگتر گذاشتن 5.

که قبال شير مي داده
ستاني امکان خود بخود گرفتن پستان در شيرخواران نوپا که قبال تغذیه پ6.

اندداشته 

فرزند خواندهازقبولقبل 



پستان ها و نیپل
ارزیابی خصوصیات فیزیکی پستان1.
اسکار، سابقه هر  عمل جراحيآنومالي ،
(ولوسپند، آسيمتریک، توبولر، هيپوپالزي) اندازه و شکل پستان
اندازه و شکل نوک پستان و هالهارزیابی 2.
نيپل طبيعي، فرورفته، صاف و کشنده
هاي هاله و  نوک پستان  آنومالي
 (  شيرخواربراي انجام بهترین وضعيت )جهت نوک نيپل

قبل از قبول فرزند خوانده



Regular Protocol
ماه فرصت باشد6روش معمول در مواردي که تا قبول فرزند ◦

Accelerated Protocol
روش کوتاه مدت توليد شير در مواردي که فرصت کافي نباشد◦

Menopause Protocol
(عمل جراحي)در مادر یائسه و یا مادر بدون رحم و تخمدان و لوله ها ◦

 Induced lactationدستورالعمل 

در نهایت تولید شیر  

ر داردمادشرائطروش انتخابی بستگی به  زمان قبول فرزند و 



ماه قبل از قبول فرزند16.
ميليگرم پروژسترون  1حاوي حداقل قرص ضد بارداری ◦

(norethindrone)   ميليگرم 0.035و نه  بيشتر از
بطور روزانه و بدون توقف( ethinyl estradiol)استروژن

قرص هاي مناسب:
 Ortho Novum 1/35•Necon 1/35•Demulen 1/35•Norethin 1/35E .            

Norinyl 1+35•Zovia 1/35•Microgestin•Ortho 1/35

ميليگرم هر شش ساعت  10قرص دومپریدون همزمان شروع ◦
20بمدت یک هفته و سپس ظرف مدت یک ماه بتدریج به 

.    ميليگرم  هر شش ساعت افزایش مي یابد

Regular Protocolروش معمول 



هفته قبل از قبول فرزند26.
و ( در صورت بارور بودن)خونریزي واژینالایجاد:بارداریقطع ناگهانی قرص ضد ◦

در صورت نداشتن خونریزي  تست بارداري شود
با همان مقداردومپریدونادامه قرص ◦
دقيقه 15ساعت  و هر بار به مدت 3هر شیردوشیشروع پمپ ◦

هفته قبل از قبول فرزند34.
مقداربا همان دومپریدونادامه قرص ◦
(1-5بين ساعت )درشبشيردوشيادامه پمپ  و یک نوبت ◦
سب هرچه زودتر تماس پوست به پوست در اتاق زایمان، تغذیه بر ح: با تولد نوزاد◦

ساعت 24بار در 10-16ميل و تقاضاي نوزاد
 دومپریدونادامه  قرص
10 پس از هر نوبت شیرخوردن    شیردوشیدقیقه

Regular Protocolروش معمول 



همزمان با شروع پمپ توصيه به استفاده داروهاي گياهي  4.
3، و (لهتخم شنبلي) توصيه شده از  قبيل فنوگریک هربال 

8بار در هفته صبحانه و نوشيدن 3بار در روز  جو دوسر 
ليوان مایعات روزانه و پرهيز از کافئين

ل  ازشيرآورهاي دیگرمي توان از رازیانه،کنگر،ریحان، بادیان رومي،گ◦
.نام برد...... ختمي، یونجه، جوانه تمشک، مخمرآبجوو

غذاهایي که شامل جو، سيرو زنجبيل که در حد اعتدال باشد در  ◦
کمک به توليد شير موثر است  

Regular Protocolروش معمول 



3-2ماه قبل از قبول فرزند
ميليگرم 1حاوي حداقل (Microgestin or Ortho 1/35)قرص ضد بارداری ◦

ميليگرم استروژن بطور روزانه و بدون توقف و 0.035پروژسترون و نه  بيشتر از   
روز30-60بمدت 

میلیگرم هر شش ساعت20همزمان شروع قرص دومپریدون ◦
و ی سنگین،پری،اندازهافزایش )روز در صورت ظهور تغييرات پستاني 30پس از ◦

قطع ناگهاني قرص ضد بارداري ( بودندردناک 
ادامه قرص دومپریدون با همان مقدار◦
دقيقه و یک نوبت در شب15ساعت  و هر بار به مدت 3شروع پمپ شيردوشي هر ◦
همزمان باشروع پمپ تو صيه به استفاده داروهاي گياهي  هربال تو صيه شده از  ◦

ليوان آب 8بار در هفته صبحانه و 3بار در روز  جو دوسر 3و .. قبيل فنوگریک 
روزانه

دنباشکافیکه فرصت مواردیدر شیرتولیدروش کوتاه مدت 

Accelerated Protocol



 0.035ميليگرم پروژسترون و نه  بيشتر از   1حاوي حداقل قرص ضد بارداری
روز60بمدت ميليگرم استروژن بطور روزانه و بدون توقف و 

 میلیگرم هر شش ساعت بمدت یک 10همزمان شروع قرص دومپریدون
ميليگرم  هر شش ساعت افزایش داد 20و سپس بتدریج به هفته 

 ناک افزایش اندازه ،پري، سنگيني و درد)روز با ظهور تغييرات پستاني 60پس از
قطع ناگهاني قرص ضد بارداري  ( بودن

ادامه قرص دومپریدون با همان مقدار
 دقيقه و یک نوبت در شب15ساعت  و هر بار به مدت 3شروع پمپ شيردوشي هر
  از   تو صيه شده(هربال)همزمان باشروع پمپ تو صيه به استفاده داروهاي گياهي

8بار در هفته صبحانه و نوشيدن 3بار در روز،  و جو دوسر 3.. قبيل فنوگریک 
ليوان آب روزانه

روش مونوپو زال

Menopause Protocol



 It is very important to stop the domperidone 
slowly.

◦ Decrease the domperidone to 20 mg 3 times a day for two  
weeks.

◦ Decrease the domperidone to 10 mg 4 times a day for two 
weeks.

◦ ِDecrease the domperidone to 10 mg 3 times a day for two 

weeks.

◦ Decrease the domperidone to 10 mg 2 times a day for two 
weeks.

◦ Decrease the domperidone to 10 mg once a day for two 
weeks.

◦ Then stop.

Stopping the Domperidone



ارزیابی
سابقه◦

آیا  مادر براي این شيرخوار شيردهي داشته ؟ اگر بلي چه مدت؟
دليل قطع شيردهي ویا شيرندادن؟
(پستان،نيپل،هورموني)وجود مشکالت مادري در شيردهي ؟
شيرمصرفي کنوني شيرخوار و چگونگي استفاده از آن؟
آیا مادر اصول شيردهي از قبيل  پستان گرفتن صحيح شيرخوار را مي داند؟

وضعيت سالمتي فعلي شيرخوار
حمایت از فاميل و دیگران
 (تکنيکال)برقراري دوباره شيردهي
تشویق به  مکيدن پستان
شيردوشي
شيرآور ها
مکمل
چالش ها

Relactationمجدد  شیردهی



براي شيرخوار بيمار

براي  نوزاد نارس

  براي شيرخوار  مشکالت شيردهي

براي  شيرخوار جدا نگهداري از  مادر

در شرایط اورژانسي

هنگامي که مادر نمي تواند به شيرخوارش شير بدهد

20

موارد استفاده کلینیکی  
Relactation



ماه و بخصوص کمتر  3درمواردي که سن شيرخوار کمتر از
کامل عدم توقفهفته باشد غلبه بر مشکالت بدليل 6از

ان و از مکيدن پستان ،آسامتناع کمتر شیرخوار و شیر
.  سریعتر است

رنياز به زمان از چند روز تا هفته ها تا برقراري کامل شي
 94روز بيش از 10با اقدامات مشاوره شيردهي در طي٪

آنها قادرند به  ٪83مادران قادر به توليد شير و بيش از
شيردهي کامل برسند

Relactationمجدد  شیردهی



ترکيب شير توليد شده نسبت به  بودن نسبيمتفاوت
شيرمادري که به شيرخوارش بطور معمول شير ميدهد

  عدم توليد آغوز
ومين باالتري  در ابتدا ایمونوگلوبولين ترشحي کمتر و آلفاالکتالب

و شير  نسبت به آغوز و ليکن مقادیر آن بين شير بينابيني
. رسيده است

ادران  غلظت الکتوز، پتاسيم و کلراید در شير ابتدایي این م
مشابه شير بينابيني و شير رسيده مادراست

شده درتولیدشیرترکیب

Relactation وInduced lactation 



 (رفلکس اکسي توسين)ناکافي بودن بازتاب جهش شير
افزایش اعتماد بنفس درمادر◦

برقراري توليد شير
شروع تماس پوست با پوست مادر و شيرخوار، شروع هرچه زودتر ◦

ل کردن  وضعیت صحیح بغتغذیه با شير مادر، تغذیه مکرر شيرخوار ، 
استراحت کافي و تغذیه  و پستان گرفتن شیرخوار و مکیدن موثر 

مغذي مادر  

امتناع شيرخوار از گرفتن پستان
SNSافزایش تماس پوست با پوست مادر و شيرخوار، استفاده از◦

مجددشیردهیبرایاصول مشاوره 
در مادر فرزندخواندهشیرتولیدویا



آماده سازي براي شيردهي
ماساژ پشت و پستان وتحریک نوک پستان و شيردوشي◦
اقدامات کمکي در موارد کمبود توليد شيرمادر

ردوشي   گرفتن صحيح پستان توسط شيرخوار ، فشردن پستان، شي◦
مکرر و شيرآور

مجددشیردهیبرایاصول مشاوره 
در مادر فرزندخواندهشیرتولیدویا

ان   پيشگيري از سردرگمي نوک پست
درشيرخوار

ز  حذف سرشيشه و بطري شير،استفاده ا◦
SNSقاشق و فنجان یا 
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