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 روش دوشيدن شير مادر 

چگونگي تحريك رفلكسي توليد وخروج شير مادر بايد 

در محيط خلوت وآرام يا در كنار يكي از نزديكان خود 

بنشينداگر امكاان دارد شايرخوار را بغان كنادو ت ااس 

 پوستي با او داشته باشد يا به عكسي او نگاه كند.

 يك نوشيدني گرم بجز قهوه مين ن ايد.-

پستان هاي خود را باا اساتفاده از ك ا رس گارم و ياا -

 دوش گرفتن گرم كند.

غلطاندن ماشت باسته -ماساژپستان به صورت دو دستي-

استفاده از انگاشتان رسات هاا با ورت -بر روي پستان

نوازش يا ضربه ماليم به پستان و در برخي موارد ت ااس 

نوك انگشتان وقتي از شانه سر نيز مفياد اسات،تحريك 

نوك پستان به صورت ل س نوك آن و آرئول با ناوك 

 انگشت نشانه و شست انجام مي شود.

مالش دادن پشت ما در نيز مفيد استبه اين منظور بهتر 

است در پشت ميز بنشيند به جلو تكيه دهد.ساعدش را 

خم كرده و روي ميز گذاشته و سرش را روي دستهايش 

بگذارد،فردي كه مي خواهد مادر را ك ك كند بايد 

مشت بسته چندين باار محكام از فارت ساتون ف ارات 

 دقي ه مالش دهد. 1-2گردن به فرت پايين براي

 دوشيدن شيرمادربا دست

 اقدام كليدي جهت دوشيدن با دست عبارتند از: 4

 الف( تحريك رفلكسي جاري شدن شيرمادر

 ب( ل س سينوس ها و مجاري شير

 ج( فشار سينوس ها و مجاري شير

 د(دوشيدن شير از ت ام قس ت هاي پستان



 موقعيت قرار گرفتن دست:

ش ت در باال و دو انگشت اول و ياا سااير انگاشتان -1

زير پستان روي لبه آرئول فاوري قارار ماي گايرد كاه 

سانتي متر به اندازه يك بند انگاشت شا ت از  3حدود 

قاعده نوك پستان فاصله داشته باشد.به فوري كه ذخائر 

شيرمادر در دست زير انگشتان واقع شوند.ش ت و ساير 

انگشتان بايد در دو فرت پاستان و در م ابان هام قارار 

 گيرند.

پستان بايد به فور مست يم به فرت قفاسه ساينه فاشار -2

داده شود.پستان هااي بازرر را ماي تاوان قادري بااال 

 آورده و س س فشار داد.

س س پستان را به ك ك ش ت و انگشتان باه فارت -3

جلو آورد و به قس ت لبه آرئول فشار وارد ن ود تا شاير 

 به آساني خارج شود.

 تكرار شود 1-3مراحن -4

بعد از چند دقي ه دوشايدن محان شا ت و انگاشتان -5

ماين  -درد در آرئول تغيير مي كند يعني به صورت اف ي

به راست و ماين چپ هم با دست چپ و هام باا دسات 

راست پستان دوشيده مي شود تا ت ام مخازن شير تخلياه 

شوند فول مدت دوشايدن شايرت ام اقادامات دوشايدن 

 دقي ه وقت مي گيرد. 23-33شير مع والً 

 دقي ه 5-7*دوشيدن هر پستان 

 *ماساژ ضربه تكان دادن

  دقي ه 2-3*دوشيدن هرپستان 

*زمان دوشيدن در شيرخواري كه قاادر باه مكيادن نباشاد 

 6بايستي اندكي بعد از زاي ان و ترجيحاً در ظرت مدت     

 ساعت اول تولد انجام شود.

 نحوه نگهداري شير دوشيده شده :

در ظروت پالستيكي سخت در دار نگه داري شاود. و در  

 زمان ذوب شدن روي شعله مست يم گذاشته نشود.

 

 

 

 

 

 


