
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوشیدن چای بیشتر از پنج لیوان و قهوه

بیشتر از دو فنجان تولید شیر را کاهش می 

 دهد.

  بعد از ده روزگی از قرص ها و قطره های

 شیرافزا می توان استفاده کرد

 

 

 

 

 منبع:

تکاملی نوزادان در بیمارستان، برنامه کشوری مراقبت 

کتاب تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای 

 نوزادان در اواخر نارسی

 

 با آرزوی بهبودی و سالمت روزافزون

 33772333-3تلفن:

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فا رسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فارسان

 

 بیمار گرامی:

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص 

 .بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد

 

 تغذیه با شیر مادر

واحد سالمت  با همکاری مسئول بخش  :تهیه و تنظیم

 وزادان ن

 0011تیر   تاریخ بازنگری:

  BFCP-IQF304 پمفلت:کد 

                     

 

 

  06شیری که قرار است منجمد شود، بیشتر از 

منجمد سی سی نباشد. حتما روی شیر های 

تاریخ و مشخصات داشته باشند و ابتدا شیر 

 های قدیمی تر استفاده شوند.

  برای ذوب کردن شیر از مایکروویو استفاده

 نشود.

 .شیر را نجوشانید 

  جهت ذوب کردن شیر می توان آن را در یک

ظرف آب گرم ذوب کرد و طی یکساعت 

 مصرف شود.

  شیر دوشیده شده را باید در طبقه نزدیک به

ر عقب یخچال نگهداری کرد، نه در درب دیوا

 یخچال.

  در صورت استفاده از شیر دوش دستی از

قسمت پمپ آن شیر تخلیه نشود. چون قابلیت 

 تمیز کردن ندارد.

 

 روش های افزایش شیر

 جوشنده تخم شوید و تخم شنبلیله 

  در صورتی که نوزاد دختر است جوشنده

ت رازیانه و مایعات و سوپ جعفری بسیار اهمی

 دارد.
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و  کاهش درد واضطراب مادر  –*ایجاد اعتماد به نفس 

کمک به او که احساس خوبی نسبت به کودکش داشته 

 باشد.

*مادر پستان هایش را با استفاده از کمپرس گرم ) 

 ند.م( یا دوش آب گرم، گرم کحوله خیس با  آب گر

*مادر روی صندلی راحت بنشیند، یک نوشیدنی گرم 

به جزء چای یا قهوه استفاده کند. سر را روی تکیه گاه 

 صندلی قرار دهد.

شخص همراه پشت گردن و کمر مادر را به صورت *

 دورانی ماساژ دهد.

ه زیتون نوک سینه را ب* مادر با استفاده از روغن 

 به سمت خارج تحریک  کند. و دورانیآرامی 

 می ضربه بزند .* پستان هارا به آرا

شکل  چهار انگشت زیر سینه و انگشت   C*به روش 

در ابتدا کند. شصت روی سینه شروع به دوشیدن 

سه سینه سپس به سمت داخل انگشت ها به سمت قف

انگشت ها برداشته  . و بعد به بیرون حرکت داده شود

ژ داده شود و شیر داخل هم ماسا نشوند و پشت سر

 ظرف تمیز ذخیره گردد.

شستن دست قبل از دوشیدن شیر و بعد از آن *

 اهمیت بسیار باالیی دارد

 

 

 

 

بعد از اول تحریک اولیه و دوشیدن شیر در سه ساعت 

زایمان  بسیار برای تولید شیر مهم است و دوشیدن 

شیر در این ساعات مهم نیست بلکه تحریک کردن 

 سینه ها بسیار اهمیت دارد.

دوشیدن شیر در هر دفعه حداقل بیست دقیقه طول 

ت یکبار و در تمام طول بکشد. حداقل هر سه ساع

یرش را شبانه روز دوشیدن شیر انجام شود. اگر مادر ش

دوشد و یا فواصل زمانی میان دوشیدن شیر زیاد کم ب

شود، قادر نخواهد بود شیر کافی تولید کند. اگر به نظر 

می آید بعد از چند هفته تولید شیرش کم شده چند 

یک روز به دفعات مکرر هر دو ساعت یکبار یا هر 

ساعت یکبار و شب ها نیز حداقل هر سه ساعت یکبار 

 باید شیرش را بدوشد.

 مدت ذخیره کردن شیر دوشیده در بیمارستان 

 شیر تازه: 

 ساعت 4درجه  72در درجه حرارت اتاق تا *

 ساعت. 44درجه یخچال تا 4تا 7*در درجه حرارت 

 شیر منجمد شده:

  3و در فریزر تا در جا یخی یخچال تا دوهفته 

 ماه

  0در فریزر های مستقل با انجماد عمیق تا 

 ماه

  ساعت ،  37تا  33شیر ذوب شده در یخچال

 دوباره منجمد نکنید.

 

 ر و چگونگی نگهداری از آنشیر ماد

شیر مادر برای نوزاد بهترین غذا و نوشیدنی تا شش 

انند به نوزاد خود شیر ماهگی است. همه مادران می تو

نوزاد سینه مادر را بیشتر بمکد شیر که قدر  دهند. هر

بیشتر جاری می شود. استفاده از شیر مادر هم از نظر 

تی نوزاد بهداشتی هم از نظر باال بردن سطح سالم

ومادر و هم ازنظر اقتصادی به نفع نوزاد وخانواده 

 است.

اگر مادر به هر دلیلی مانند برگشت به کار یا بستری 

از نوزادش جدا شود می تواند شیر  NICUنوزاد در 

ده و برای نوزاد ذخیره کند مادر می یخود را دوش

تواند به کمک دست یا شیر دوش سینه خود را تخلیه 

 کند.

وشیده شده تازه را در ظرف تمیز و درب دار از شیر د

جنس شیشه نشکن با درب پالستیک یا پالستیک 

 فشرده نگهداری کند.

 چگونگی دوشیدن شیر

توسین ی هنگام مکیدن شیر خوار رفلکس اکس

تحریک می شود اما زمانی که مادر شیرش را می 

دوشد این رفلکس مثل موقعی که کودک پستان را 

کند بنابراین مادر نیاز دارد بداند  می مکد عمل نمی

 توسین کمک کند چگونه به تحریک اکسی
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