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توصيه هاي الزم براي حفظ 

 و توليد شير مادر

مادر پس از برگشت به منزل دفعات تغذيه كودك را باا 

شير خود در بعدازظهر و شب افزايش دهد و صاب  ببا  

از رفتن به سركار و پس از تغذيه كودك بقياه شايرخود 

را بدوشد و در يخچال براي تغذيه طف  نگهداري كند و 

ساعت بدوشد.شير  3-4نيز در مح  كار شير خود را هر 

دوشيده شده را در ظرف پالستيكي سخت دباا درپاو  

نگهداري نمايد.و شير دوشيده شده را با باشق و فنجان و 

 يا بطره چكان يا سرنگ به شيرخوار بدهد.

 شير                   درجه حرارت            مدت نگهداري 

 ساعت4                 52شير رسيده              كمتر از 

 ساعت69شير رسيده                 يخچال                  

 شير رسيده                 جايخي                   دو هفته

 ماه 3-9درجه            -52شير رسيده             فريز 

 ساعت   54شير ذوب                 در يخچال               

 نحوه گرم كردن شيرمادر:

شيرمادر نبايد روي شعله مستقيم گذاشاته شاود باياد باه            

 رو  بن ماري يا در دماي محيط گرم و ذوب شود

*تغذيه با فنجان:فنجان به نادرت منجار باه ساردرگمي 

شيرخوار در مكيدن پستان مي شود و موجاب حركاات 

طبيعي زبان مي شودكه براي تغذيه اهميت دارد از يا  

فنجان انعطاف پذير استفاده كنيد كه راحت تار بناوان ماانور 

 داد.

*تغذيه با باشق:بايد نوزاد هوشيار و بيادار باشاد و ايان 

كار به آهستگي انجام گرد نوزاد را در وضاعيت نشاسته 

برار داده و شير را در دهان شيرخوار مستقيماً در داخا  

گونه ها و يا زير زبان انجام شود و باشق را به آهاستگي 

نزدي  لبهايي كودك بياورديد و زماني كه دهاانش را 

باز كرد باشق را در لب پائين او بگذارياد تاا شايرخوار 

 ببلعد.



 توصيه هاي الزم براي حفظ توليد شيركافي 

تغذيه انحصاري شيرخوار با شيرمادر برحسب ميا  و -1

 تقاضاي او در سراسر مدت مرخصي زايماني انجام شود.

هر زمان كه ماادر در خاناه اساتتعطيالت و شاب هاا -5

 كودك را بيشتر با شير خود تغذيه كند

مادر هنگامي كه دور از كودك اسات نالياد اجاازه -3

 دهد كه كودك با بطري تغذيه كند

 مادر تغذيه تكميلي را زودتر از موعد مقرر شروع نكند.-4

مادر نوزاد را هرگز ترك نكند مگار وباتي در محا  -2

 كار حاضر مي شود.

سااعت يكباار  3-4مادر شير خود را در مح  كار هر-9

 بدوشد.

مادر هنگام استراحت و دراز كشيدن شايرخوار را از -7

 خود دور نكرده و او را به پستان بگذارد

 مادر غذاي كافي بخورد و به بدر كافي بياشامد.-8

 

مادر غذاي مغازي و مختاصر در محا  كاار صارف -6

 نمايد.

مادر با سايرزنان شاغ  شيرده صحبت و از تجربيات -12

 آنها استفاده كند.

*مادر بايد مح  مناسب و راحتي را براي دوشايدن شاير 

بيابد و از رو  هاي به جرياان اناداختن شاير از جملاه 

استراحت بب  از دوشيدن و صرف مايعات گارم و فكار 

كردن به كودك و ماساژ پستان و گذاشاتن حولاه گارم 

دبيقاه اساتفاده نماياد.چون  2-12روي پستان به مادت 

دوشيدن شير بايد با آرامش همراه باشد و براي آن وبت 

 كافي در نظر گرفته شود.

 خودمراببتي : 

*چه آموز  هايي به مراببت كنناده از شايرخوار باياد 

 داده شود؟

بايد نحوه ي تغذيه او را با فنجاان ياا باشاق بيااموزد و از -1

 بطري استفاده نكند.

 مقدار شير هر وعده را به طور كام  به نوزاد بدهد.-5

نزدي  به بازگشت مادر شيرخوار را تغذياه نكناد تاا او -3

 مي  به مكيدن پستان مادر را داشته باشد

مادران شاغ  مي تواند در زمان مرخصي زايمان به ذخيره -4

 نمودن شيرخوار ابدام نمايد.

 

 

 

 


