
مادر را  یرش یدو چگونه با یمواقعدر چه 

 ید؟دوش
آن  یرۀمادر، ذخ یرش یدندوش یاپمپ کردن  یبرا یلدل ترینیجار

 ین. در چنیداست که در کنار کودک حضور ندار یزمان یبرا

در  یرش یدتولبخورد و هم سطح  یرش یدهم نوزادتان با ییهازمان

از سو چاره راه ممکن یک یرش یدنبدن مادر حفظ شود که دوش

 . منظور است ینا یبرا

 دالیل دوشیدن شیر مادر
بستری  یمارستانکه در ب یماریب یا( در مورد نوزاد نارس و الف

 شود. یم یهتغذ یرهرنگ ،فنجان و غه ،سلول یقاست و از طر

لب و  یجسم یصنقا یلکه به دل یرخوارانی( آن دسته از شب

 .یستندن یدندهان و امثال آن قادر به مک

وجه  یچ( مادری که در خارج از منزل اشتغال داشته و به ه ج

 در ساعت کار برای او وجود ندارد. یممستق یهامکان تغذ

و موارد خاص و  یطدر شرا یان پستان از احتقا یری( برای جلوگد

هر علت  یاکودک و  یامادر و  یماریب یلمعدودی که به دل

مقدور  یمدت پستان توسط کودک برای یهو تخل یدنمک یگرید

 نباشد.

 
 
 

 :یرش یدنبراي دوش یهاول آمادگی

انتخاب کرد که  یرش یدنتوان برای دوش یاز روز را م زمانی

مادران صبح ها پستان ها  ترشیباشد. در ب یرش ازان پر پست

توان پستان ها را  یاز روز م یعمال در هر موقع یپرتراست ول

 یر،ش یرخوارش یهغذز هر وعده تتوان بعد ا ی. برای مثال میددوش

 نمود. یرهو ذخ یدرا دوش یاضاف

مادر  یرش یدنقبل از شروع دوش یقهدق 20تا  10است  بهتر

، چای کم  یوهم آب یر،ش یوانل یک. استراحت کند یکم

سرد به  یعاتاز ما یشترگرم ب یعاتسوپ بخورد. ما یارنگ 

 یرش یدنکه برای دوش یلیکنند.وسا یکمک م یرترشح ش

توان با دست  یدر را مما یرباشند. ش یزتم یدروند با یبکار م

و  یهای نوع دست یردوشش یامثل پمپ  یکیمکان یلهوس یا

فورا  یدبار استفاده با ربعد از ه یلوسا نی. ایددوش یبرق یا

پستان را  یبا آب و صابون ، ول یدشسته شوند. دست ها را با

دن هر گونه کرم ، فقط با آب ساده شستشوداد و از بکار بر

 کرد. یز، روغن و ... پره یونلوس

باشد، بهتر  یراحت یتدر وضع ید،مادر با یرش یدندوش موقع

بگذارد. ال با ی، پاها را کمت و اگر ممکن اس ینداست بنش

ساکت و آرام باشد و به صدا درآمدن زنگ  یدبا یزن یطمح

 یرش یدنامور باعث قطع دوش یرزنگ منزل و سا یاو تلفن 

 نشود.

 یا،اگر مادر به کودکش فکر کند و  یرش یدندوش هنگام

دادن و در آغوش گرفتن او را داشته باشد به  یرتصور ش

شود. کنار کودک  یک مکم یرترشح و جاری شدن ش

 اثر را دارد. ینهم یزبه او نگاه کردن ننشستن و 

 یشترگرم ب یعاتسوپ بخورد. ما یا، چای کم رنگ  یوهآب م

که  یلیکنند.وسا یکمک م یربه ترشح ش ردس یعاتاز ما

مادر  یرباشند. ش یزتم یدروند با یبکار م یرش یدنبرای دوش

 یاپمپ مثل  ییکمکان یلهوس یاتوان با دست  یرا م

بعد  یلوسا ین. ایددوش یبرق یاو  یهای نوع دست یردوشش

با  یدفورا شسته شوند. دست ها را با یدبار استفاده با راز ه

آب ساده شستشوداد و  پستان را فقط با ی، ول آب و صابون

 کرد. یز، روغن و ... پره یوناز بکار بردن هر گونه کرم ، لوس

باشد، بهتر  یراحت یتضعدر و دی،مادر با یرش یدندوش موقع

باال بگذارد.  یو اگر ممکن است ، پاها را کم ینداست بنش

 ساکت و آرام باشد و به صدا درآمدن زنگ یدبا یزن یطمح

 یرش یدنامور باعث قطع دوش یرزنگ منزل و سا یاتلفن و 

 نشود.

 
حوله گرم  یکشود  یم یهتوص یر،ش یافتن یانبرای بهتر جر

روی پستان و نوک آن  یقهدق 10تا  5و مرطوب به مدت 

کار  ینماساژ دادن هم به ا یاقرار داده شود. حمام کردن 

پستان و  یردست ز کی که : یبترت ینکند ، بد یکمک م

هر دو  یا یک. با حرکت یردباالی آن قرار گ یگردست د

 یربه نوک ز ینهدست هم زمان با هم از طرف قفسه س

و درست پستان  یرلمس شده انگشت ز یرپستان مجاری ش

قسمت فشار وارد شود نه به  ینهاله روی ا یدر لبه تحتان

فشار دادن نوک پستان باعث  یراخود پستان. ز یانوک 

 شود. یست نوک پستان هم من پوسوزش و نازک شد



 یدگاه با آن هاله یپستان و درست در لبه تحتان یرز شست

اول با  یر،داد و مطابق شکل ز یهتک ینهدست را به قفسه س

برای جمع  یدار دادن انگشتان در جهات مختلف هاله، باقر

 یدهشاد که قبال جوشظرف دهان گ یا یواناز ل یرآوری ش

هم  یزیتم یوانالزم است ل یشده است استفاده نمود گاه

که  یریش یقرار داده شود تا قطره ها یگرپستان د یرز

شود جمع  یاز پستان دوم ترشح م یدنهمزمان با دوش

 آوری گردد .

عالوه بر روش فوق که ذکر شد، از  یرش یدندوش برای

نوع  ینده کرد.اتوان استفا یم یزن یهای برق یردوشش

همزمان پستان های مادر  یدنها که جهت دوش یردوشش

 یاردر دسترس مادران قرار دارند و قدرت مکش آنها بس

مقدار  یدرد و ناراحت یچگونهمناسب است و بدون ه

کمتری از پستان های مادر  یاررا در زمان بس یرش یشتریب

 عنوان با دست تماس ندارند. یچدوشند و به ه یم

شیشه ای اولین انتخاب و ظروف پالستیکى سخت  ظروف

. لیوان و استشفاف دومین انتخاب براى ذخیره کردن شیر

بطری که برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر مورد استفاده 

شوند و پس از  جوشانده، همیشه باید قبالًقرار می گیرند

شده را  یدهدوش یرخنک شدن مورد استفاده قرار گیرند.،ش

 یدهدوش یرقرار داد. ش یزرفر یاو  یخچاله داخل بالفاصل یدبا

که دور از آفتاب،  یشده در درجه حرارت اتاق به شرط

ساعت قابل  8تا  6شوفاژ باشد ،حداکثر  یاگرمای چراغ و 

که در درجه  اشت،شیریتوجه د یدبا یاست ولاستفاده 

کردن  یزقابل فر یگرحرارت اتاق نگهداری شده باشد د

ساعت در  48توان تا  یشده را م یدهدوش یرش یستن

 یخچالاول در  یقهدق30ظرف  یابخچال نگهداری نمود و 

 کرد. یزگذاشت، سپس فر

فقط تا سه  یدرود با یکردن به کار م یزرکه برای فر ظرفی

داشته باشد. بهتر  یززدن ن یخپر شود تا جای  یرچهارم از ش

هم ثبت شود تا در هر بار  یرش یدندوش یخاست تار

 یتر مصرف گردد. در صورت یمیقد یرهایاده، اول شاستف

نگهداری شود، تا دو  یخچال یخیدر قسمت جا یرمادرکه ش

 یصنعت ییزرهاماه و درفر 3تا  یمعمول یزرهایهفته و در فر

شده  یدهدوش یرماه قابل استفاده است برای مصرف ش 6تا 

بر روی  یممستق یدرا نبا یرمنجمد ،هرگز ظرف محتوی ش

ساعت به  یکتا  یمآن را در مدت ن یدار داد، بلکه بااجاق قر

درجه حرارت بدن رساند و با چکاندن یک قطره شیرروی 

رف حرارت مناسب را تشخیص دهید بدین منظور ظ عد،سا

محتوی شیر منجمد را در ظرف آب ولرم گذاشته و تکان 

دهید تا کم کم یخ آن باز شود و یا در قابلمه ای حاوی 

روی اجاق قرار دارد، بگذارید.  یا از شب مقداری آب که 

قبل در یخچال بگذارید و روز بعد مصرف کنید. شیرمنجمد 

شده ای که ذوب و گرم شده را ظرف نیم تا یک ساعت باید 

 مصرف کنید و هرگز دو بار منجمد نکنید
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