
 : یمادر گرام
آغوش  تولد هر کودك موهبتی است که توسط ذات باري تعالی در 

با تغذیه  گرم شما نهاده شده است و اینک بر عهده شماست که

زایش آگاهی اف صحیح غنچه نو شکفته را به گل بنشانید ما نیز جهت

روش هاي صحیح شیردهی یار  از فوائد تغذیه، عزیزتان با شیر مادر و

 .شما هستیم

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر  تشخیص کافی بودن شیر مادر

شیرخوار براساس منحنی رشد است، اگر بخواهید  مادر، افزایش وزن

روزانه از این مسئله اگاهی پیدا کنید بهترین راه، توجه به  به طور

تا 5 هفتگی باید حداقل 8-6روزگی تا  5و مدفوع او می باشد.از  ادرار

تکه  4 -3ساعت  24و در هر  ه خود را خیس کندمرتبه روزان 6

زیاد شیرخوار  مدفوع زرد رنگ به اندازه کف دست دفع کند گریه

ممکن است به علت  ر نیست، گریه نوزادنشانه کافی نبودن شیر ماد

دل درد و .... باشد. افزایش  خیس بودن پوشک، سرد یا گرم بودن،

گرم  200 تا 100ه میزان تولد هر هفته ب ماه اول 6وزن شیرخوار در 

هاي خیس نوزاد می تواند نشان دهندة کافی  می باشد تعداد کهنه

ساعت از  24یشتر درکهنه مرطوب یا ب 6باشد تعداد  بودن شیر مادر

 .چهارم تولد به بعد نشانه کافی بودن شیر مادر می باشد روز

 شود هباید هنگام شیر دادن مورد توجه قرار دادنکاتی که 

 ر میباشد:وارد زیشامل م
و حالت خود را در مکان امن ، مناسب و راحت ، طوري انتخاب  وضع

تان کنید که بتوانید به راحتی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پس

بچسبانید. می توانید روي صندلی یا مبل بنشینید یا روي تخت و یا 

 هر وضعیتی که راحت هستید دراز کشیده و شیر بدهید.
صورتی که روي صندلی راحتی راست بنشینید و زیر  شسته، دروضعیت ن در

بازو، پشت و زیر پاي خود تکیه گاهی داشته باشید، معموالً راحت ترین 

  در رختخواب شیر بدهید، خواهیداگر می وضعیت است. ولی 

ش دیگري زیر زانوي پیشنهاد می شود بالش سفتی در پشت و بال

 خود قرار دهید.

 
 

 وضعیت گهواره اي )معمولى یا سنتى(:
نگهداشتن کودك براي شیردهی است. سر  یقیکی از مرسوم ترین طر

شیرخوار در خم آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد 

 .مادرحمایت می شود

 

 
 وضعیت گهواره اي متقاطع:
ست که در پستان گرفتن مشکل روشی مفید براي شیرخوارانی ا

ارند. استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که عضالت د

ادرانى که نوك پستان شان آزرده شده بهترین روش شل دارند و م

شیردادن می باشد. اگر از پستان چپ می خواهید کودك را شیر 

بدهید، او را با دست راست نگهدارید و بالعکس. دست مادر سر و 

دن شیرخوار را نگه می دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد گر

ورد استفاده، براي مادر قرار می گیرد. از دست طرف پستان م

نگهداري پستان استفاده می شود یعنی مثالً دست چپ پستان چپ 

را نگه می دارد. دهان شیرخوار در سطح نوك پستان یا مختصري 

 به پهلو رو به مادر است. پایین تر قرار می گیرد و بدن او

 

 
 

 وضعیت زیر بغلى:
در این وضعیت، مادر می نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش 

زیر بغل مادر در پهلوي وي قرار می گیرد. باسن کودك روي بالشی 

برساند. در این نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان 

هاي خودتان هم بالش وضعیت براي راحتى بیشتر، پشت شانه 

شیرخوار، تکیه دهید. در شرایط بگذارید و بعد از پستان گرفتن 

خاص مثل بزرگ بودن پستانها یا نوك پستان صاف یا فرورفته، این 

وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتري بر شیرخوار و کنترل 

د. این وضعیت براي مادرانی که تحت عمل بیشتري بر سر او دار

در گرفته اند، و در مواردي که بچه خواب آلود است یا  سزارین قرار

یادگیري تغذیه با شیرمادر مشکل دارد، همچنین براي کودکان نارس 

 باشد.و دو قلو و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، مفید می

 

 
 ه به پهلو:وضعیت خوابید

در این وضعیت مادر و کودك به پهلو روبروي هم می خوابند. می 

ر، پشت و زیر زانویی که به طرف باال است توانید چند بالش زیر س

بگذارید. بچه به پهلو و روبروي شما طوري قرار می گیرد که پشتش 

بر بازوي تان تکیه دارد و زانوهایش به طرف شما کشیده شده است. 

که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در الزم باشد  ممکن است



پشت شیرخوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شده اند 

گاهی الزم است براي محافظت بخیه ها، بین مادر و شیرخوار  بالش 

 کوچک یا یک حوله تا شده کوچکی قرار بگیرد.

 
 وضعیت خوابیده به پشت:

خوابیده به پشت می توانید به یک پهلو غلطیده و از یک در وضعیت 

شیر بدهید، سپس به پهلوي دیگر غلطیده و از پستان دوم پستان 

شیر بدهید. توصیه می شود راه هاي مختلف را تجربه کرده و 

آسانترین وضعیت را براي خود و کودك تان پیدا کنید،گذاشتن یک 

مادران ترجیح می دهند  بالش زیر سر معموالً الزم است بعضی از

سر خود بگذارند تا این قسمت  چندین بالش یا کوسن را زیر باالتنه و

از بدن آنها باالتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتى بیشترى را فراهم 

 مى کند

 وضعیت صحیح پستان به دهان گرفتن شیرخوار :
گیرد  که به موقع متولد شده، در آغوش مادر قرار یاگر نوزاد  سالم

جستجوي پستان، مکیدن و بلعیدن شیر(قورت دادن )را دارد  ییتوانا

رد. پس باید ولی باید به او بیاموزید که چگونه پستان را در دهان بگی

 خود بیاموزید و با شیرخوار تمرین کنید.

باید عالوه بر نوك پستان، قسمت بیشتر هاله قهوه اي  شیرخوار

در زیر آن قرار دارند را در دهان اطراف نوك پستان که مخازن شیري 

بگیرد. در این صورت نوك بلندي در دهانش ایجاد می  شود و او می 

را در  یرازن شیر فشار وارد نماید و شتواند با آرواره هایش بر مخ

 و ببلعد. یدهدهان خود دوش

مسئله مهم در درست به دهان گرفتن پستان، قابلیت کششی بافت 

ن اعم از صاف، کوتاه، بلند یا فرو رفته آن است و شکل نوك پستا

نقش چندانی در وضیعت شیر خوردن ندارد به شرط آنکه قسمت 

وار قرار گرفته باشد. در وضعیت بیشتري از هاله در دهان شیرخ

 صحیح شرایط زیر برقرار است:

 او بدن با نزدیک تماس در و مادر روبروي شیرخوار بدن ❖

 .است

خط  یکدر امتداد  ررخوایش تنه و گوش گردن، سر، ❖

 .یردقرار گ یممستق

صورتش روبروي پستان مادر و چانه اش به پستان  ❖

 چسبیده است.

تحتانی او به طرف خارج برگشته و  دهان کامال باز و لب ❖

قسمت کمی از هاله پستان در باالي لب فوقانی او مشاهده 

می شود و شاید در زیر لب تحتانی نشانه اي از هاله 

د. فقط در صورت بزرگ بودن هاله دیده نشوپستان 

 قسمتی از آن قابل مشاهده خواهد بود.

 مکیدن ها کند ولی عمیق است . ❖

 صداي بلعیدن شیر به خوبی شنیده می شود. ❖

شیرخوار پس از احساس رضایت و سیر شدن، خودش  ❖

 پستان را رها می کند.

 د.مادر هنگام شیر دادن احساس درد و ناراحتی نمی کن ❖

سوراخ هاي بینی شیرخوار فاصله دارد و راه  پستان مادر با ❖

 تنفس او را نمی بندد.
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