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چرا کودک عالقه ی زیادی به شیر خوردن در شب 

 دارد؟

این مساله کامال طبیعی می باشد    ودوزادان زمدان 

مشخصی را برای تغذیه  اوتخاب می کنن    در ایدن 

حالت کودک تمایل دارد تا در فواصل زماوی متع د 

از شیر مادر تغذیه کرده ودر بین آوهدا اتدتدراحدت 

کوتاهی ویز داشته باش   امکان دارد چن ین تاعدت  

ب ون وقفه شیر بخورد متاتفاوه بسیاری از خاوواه ها 

تصور می کنن ، که این امر به دلیل مغذی وبودن شیر 

 مادر اتقاق می افت  

 

 

 

 

بکسلی ، الیزابت جی   اورژاوس های حیاتی :  منبع

مامایی  ترجمه: تی  علی تی ین ، تویل حکیمی   تهران : وشر 

  3131ای ه پردازان  فنی وهنر ،, 

مدید ان  -شهرتتان صومعه تدراوشاوی ت وین کنن ه : 

 اوتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارتتان امام خمینی )ره( 

 33111141313شماره تماس بیمارتتان : 

در صورت داشتن توال یا مشکل در خصوص شیردهی 

و مشکالت پس از زایمان با شماره تلفن زیدر تدمداس 

 33334313394بگیری :

 http://www.gums.ac.ir/imamh:تایت بیمارتتان

 

 
 

  
 

 داوشگاه علوم پزشکی و خ مات به اشتی گیالن              
   بیمارتتان امام خمینی )ره( صومعه ترا                         

 تغذیه با شیر مادر 

 

 

 

 

 

 

مادران شیردهگروه ه ف:   

زیر وظر واح  آموزش تالمت با همکاری کارشناتان 

 مامایی بیمارتتان امام خمینی )ره( صومعه ترا 

3131خرداد   

 4شیر دوشی ه در حرارت معمولی اتاق بین 

تاعت و در جا  11تاعت ودر یخچال تا  1تا 

هفتده و در فدریدزرهدای  4یخی یخچال تا 

 ماه قابل اتتفاده اتت 1معمولی تا 
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 تشخیص کافی بودن شیر مادر

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر افدزایدو وزن 

شیرخوار بر اتاس منحنی رش  اتت   اگر بخواهید  بده 

طور روزاوه از این مسئله آگاهی پی ا کنی  ، بهتریدن راه 

 1تا   4روزگی تا  5توجه به ادرار وم فوع او می باش   از 

مرتبه روزاوه خود را خیس کن   4تا  5هفتگی بای  ح اقل 

بار م فوع کن    گدریده ی زیداد  1تاعت  41ودر هر 

شیرخوار وشاوه ی واکافی بودن شیر مادر ویدسدت بدلدکده 

ممکن اتت به علت خیس بودن پوشک ، تدرد وگدرم 

کهنه ی مرطدوب یدا  4بودن ویا دل درد و    باش  تع اد 

تاعت از روز چهارم تول  به بع  وشداوده ی  41بیشتر در 

 کافی بودن شیر مادر می باش  

 

 

 

وضعیت صحیح مادر هنگام شیر دادن وودحدوه ی 
 گرفتن صحیح پستان چگووه اتت؟

شاوه وگردن مادر بای  آزاد وراحت باش ، در هنگام شیر 
دادن دتت وبازوی خود را زیر تر وشاوه قرار داده و تر 
ووزاد در گودی آروج قرار گیرد ، و بد ن ودوزاد روی 
دتت مادر باش   مراقب باشی  هاله ی قهدوه ای رود  
پستان ویز عالوه بر ووک پستان در دهان شیر خوار قدرار 
گیرد ودر عین حال راه تنفسی وبینی او باز بداشد   اگدر 
کودک صحیح پستان مادر را گزفته بداشد ، چداوده ی 
کودک به پستان چسبی ه اتت و لب پایینی او به طدرف 
بیرون بر می گردد  فکر کردن به شیر خوار ووگاه کردن 
به او ،حمام کردن وگرم ومودن پستان با اتتفاده از حوله 

دقیقه به جاری ش ن شیر کمک  35تا  33ی گرم به م ت 
 می کن  

 آیا روش صحیح تغذیه شیرخوار می داوی ؟ 

پس از تول  بالفاصله ووزاد را روی تینه ی مدادر ودر 
تماس با پوتت او قرار دهی  وظرف یک تاعت پس از 
تول ، شیردهی را شروع کنی  از دادن آب قند  ، شدیدر 

ماه اول به شیرخوار بدردرهدیدزید   4مصنوعی وغذاها در 
مهمترین عامل در افزایو شیر مادر مکی ن مکرر وتخلیه 
مرتب پستان ها، بر اتاس میل شیرخوار اتت  شیر خدوار 

باز در شباوه روز شیر بخورد   شیر دهی شباوه  34تا  1بای  
برای تولی  کافی شیر وپیشگیری از باروری حایز اهمیت 

 اتت  

 به وام خ ا

 تغذیه با شیر مادر  

شیر مادر، آغوز یا شیر روز های اول تول  که زرد رو    

و غلیظ اتت بسیار مغذی اتت که اولدیدن وبدهدتدریدن 

واکسن برای حفاظت کودک  علیه بیماری های عفووی 

اتت   شیر مادر خیلی زود هضم می شود  وبه هدمدیدن 

علت ، شیر خواران زود به زود گرتنه می شوو   شدیدر 

ماه اول تامیدن  4مادر ویاز های غذایی شیرخواران را در 

می کن  وشیرخوار حتی به آب هم ویاز و ارد تغذیه بدا 

شیر مادر رابطه ی عاطفی بین مادر وفرزو  را افدزایدو 

 داده وباعث رش  رواوی وعاطفی شیرخوار می گردد 


