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تغذیھ ومراقبت آغوشی 

روشھای دوشیدن شیر

روشھای ذخیره کردن شیر

روشھای شیر دھی روشھای شیر دھی

روشھای گرفتن صحیح نوزاد برای شیردھی

مشکالت شیردھی



:دوشیدن شیر مادر در موارد زیر توصیھ مي گردد 
 شیر خوار شیر خوارLBW LBW  و بستری در و بستری درNICU NICU  و تغذیھ با و تغذیھ باNGTNGT

تسكین و رفع احتقان پستانتسكین و رفع احتقان پستان

رفع نشت شیر از پستانرفع نشت شیر از پستان

تغذیھ شیر خوار در ھنگام اشتغال بكار مادر در خارج از منزلتغذیھ شیر خوار در ھنگام اشتغال بكار مادر در خارج از منزل

کودک بیمار کھ بھ عللی قادر بھ مکیدن سینھ مادر نیستکودک بیمار کھ بھ عللی قادر بھ مکیدن سینھ مادر نیست



دوشیدن با دست

پمپ ھای پالستیکی و پمپھای سرنگیپمپ ھای پالستیکی و پمپھای سرنگی

پمپھای مکانیکی یا الکترونیکی









فشار با دست بھترین راه خارج کردن شیر میباشد .
در این روش احتمال انتقال عفونت کمتر از روش 

پمپی است و میتواند توسط ھر مادری در ھر زمانی 
.انجام شود.انجام شود



دوشیدن شیر مادر

 تمامی مادران باید روش دوشیدن سینھ خود را با دست یا شیردوش
.دستی یا برقی،ذخیره کردن و نحوه انتقال آن را فرا بگیرند

 شیردوش برقی و دستی بھ تعداد کافی باید در بخش نوزادان و بخش
.مراقبت ویژه نوزادان موجود باشد.مراقبت ویژه نوزادان موجود باشد

د کنترل عفونت باید در ضد عفونی کردن و نگھداری رروش ھای استاندا
بیمارستان باید .از وسائل و ضمائم شیردوش برقی و دستی رعایت شود

.بھ تعداد کافی یخچال در اختیار داشتھ باشد



چگونگی تحریک رفلکس اکسی توسین

و خلوت یا در کنار یکی از نزدیکان بنشیندمادر باید در محیطی آرام.

دستھا را با آب و صابون بشوید.

از فنجان پالستیکی تمیز استفاده نماید.

کودک را روی دامان خود بگذارد و بھ او نگاه کند.

بھ جز قھوه.(یک نوشیدنی گرم میل نماید(

پستان ھای خود را با استفاده از کمپرس یا دوش آب گرم، گرم نماید.

پستان ھا را ماساژ دھد.

پشت مادر را ماساژ دھند.



)تكنیك مارمت ( دوشیدن شیر با دست 

راحت بنشیندوظرف را نزدیک پستانش قرار دھد.

 سانتی متر از نوک  3/5تا  1/5انگشت شست را باالتر از آرئول قرار دھد کھ حدودا
.پستان فاصلھ داشتھ باشد و با بقیھ انگشتان نوک پستان را بگیرد

 برده و سپس بھ کمک شست و انگشتان بھ )قفسھ سینھ(پستان را کمی بھ سمت عقب
طرف جلو بیاوردو روی حفره ھای شیری کھ زیر ھالھ قرار دارند فشار وارد کند تا 

.شیر خارج شود

.پستان را فشار داده ورھا کند و این عمل را تکرار کند پستان را فشار داده ورھا کند و این عمل را تکرار کند.

 در مرحلھ اول شیر خارج نمیشود ولی بعد از چند بار تکرار کردن شیر قطره قطره
.شروع بھ بیرون آمدن میکند

 باید این عمل در جھات مختلف ھالھ تکرار شود تا تمام قسمتھای پستان دوشیده شود
.و میتواند از ھر دو دست برای دوشیدن ھر دو پستان استفاده کند

توجھ .دوشیدن شیر نباید دردناک باشد و اگر مادر احساس درد کند،روش غلط است
شود کھ نباید نوک پستان فشار داده شودچون با فشار دادن نوک پستان یا کشیدن آن 

.شیر خارج نمی شود و مانند این است کھ کودک نوک پستان را بمکد





مدت و دفعات دوشیدن

 سپس پستان طرف دیگر .دقیقھ، دوشیده شود 5- 7پستان اول باید بھ مدت
.این کار می تواند با دست دیگر انجام گیرد.در ھمین مدت دوشیده شود

 دقیقھ و بعد پستان دوم بھ ھمین مدت دوشیده  3- 5سپس پستان اول را
دقیقھ پستان اول و دوم تا ھنگام کندی جریان شیر  2-3شود،مجددا 
برای اینکھ عمل دوشیدن بطور صحیح و کامل انجام شود ، . دوشیده شود برای اینکھ عمل دوشیدن بطور صحیح و کامل انجام شود ، . دوشیده شود

دقیقھ دوشید مخصوصا در چند  20- 30باید پستان را بقدر کافی بھ مدت 
.روز اول کھ مقدار کمی شیرترشح میشود

   دفعات دوشیدن شیر بستگی بھ این دارد کھ شیر بھ چھ منظوری دوشیده
برای نوزاد بیمار و کم وزن یا رفع احتقان یا نشت شیر یا اینکھ .(میشود

)مادر شاغل باشد

 ساعت یکبار در شبانھ روز  3برای رفع احتقان یا نشت شیر حداقل ھر
.بھ مقداری کھ عالئم رفع شود



ظرفھای مناسب نگھداری

پیرکس و پلی پروپیلن روی مواد شیر اثر ندارند و بھ نظر میرسد
.مناسبترین باشند” پالستیک پلی پروپیلن سخت“ظرفھای 



روش جمع آوری

 مسالھ مھم حفظ نظافت و بھ حداقل رساندن ورود میکروب بھ داخل شیر
مادر باید پستان و دست خود را قبل از دست زدن بھ وسیلھ ذخیره سازی .است

.یا پمپ کامال شستشو دھد

 شیر چکیده شده از یک پستان در حالیکھ پستان دیگر در حال دوشیده شدن یا
مکیده شدن توسط نوزاد است ، شیر مناسبی برای ذخیره سازی نیست زیرا 
آلودگی دارد و کالری آن کم است ولی شیری کھ با پمپ دوشیده میشود حتی آلودگی دارد و کالری آن کم است ولی شیری کھ با پمپ دوشیده میشود حتی 
نسبت بھ دوشیدن با دست چربی بیشتری دارد و حجم بیشتری شیر دوشیده 

.میشود

پمپ ھای قدیمی .بھ ھر حال وسیلھ ای کھ با شیر تماس دارد باید استریل باشد
پمپھای جدید برقی با لولھ ھای یکبار مصرف  و محفظھ جمع . مناسب نیستند 

زیرا محرک فیزیولوژیک پستان ھستند و اغلب ھر .آوری بھترین وسیلھ است
دو پستان را بھ صورت متناوب تحریک و تخلیھ می کنند در نتیجھ حجم 

بیشتری شیر دوشیده شده و زمان بھ نصف تقلیل می یابد در مصرف پمپھای 
.دستی احتمال الودگی و ماستیت وجود دارد



ذخیره سازی

 درجھ کھ در معرض منبع  24- 25شیر دوشیده شده در حرارت اتاق
.ساعت قابل نگھداری می باشد 8تا  4حرارتی و نور نباشد 

 روز  5تا  4برخی  .(ساعت  48تا  24) درجھ 4تا  2دمای (در یخچال
)ھم گفتھ اند)ھم گفتھ اند

 ماه 3تا  1در فریزر ھای خانگی

 ماه 6تا  3در فریزر ھای صنعتی



پاستوریزه کردن شیر

درصورتی کھ قصد نگھداری شیر بھ مدت طوالنی را داشتھ باشیم باید     
:از روش پاستوریزه کردن استفاده نماییم

شیر دوشیده شده را در ظرف تمیزی ریختھ روی شعلھ ، با حرارت     شیر دوشیده شده را در ظرف تمیزی ریختھ روی شعلھ ، با حرارت
باید حرارت شیر .یک دما سنج تمیز داخل شیر باشد. متوسط می گذاریم 

دقیقھ این حرارت را حفظ می  30درجھ رسانده و بھ مدت  62/5را بھ 
.سپس شیر را در ظرف مناسبی جھت ذخیره سازی منتفل میکنیم. کنیم



باز کردن یخ شیر

  شیر فریز شده را ھرگز نباید در حرارت اتاق ذوب كرد و یا پس از
براي گرم كردن شیر دوشیده شده كھ در . ذوب شدن دوباره فریز كرد

یخچال نگھداري مي شود باید بطري شیر را زیر آب گرم گرفتھ و یا در 
شیر فریز شده را باید زیر شیر آب سرد . ظرف آب روي اجاق قرار داد

.گرفتھ و بھ تدریج حرارت آن را افزایش داد تا گرم شود.گرفتھ و بھ تدریج حرارت آن را افزایش داد تا گرم شود

 ساعت مصرف  24شیر ذوب شده باید در یخچال نگھداری شده و ظرف
.شود و نباید آن را مجددا منجمد نمود

 باز کردن یخ شیر توسط مایکروویو سبب کاھش ویتامین ث در شیر مادر
از طرفی شیر داغ تر از ظرف شده و میتواند سبب سوختگی . می شود

در مواردی کھ شیر یخ زده مادر با  E.coliرشد  .شیرخوار شود
برابر شیری بوده کھ در یخچال آب  18مایکروویو پر حرارت آب شده 

.شده است



گرفتن صحیح نوزاد برای شیر دھیروشھای

روش نگھداری زیر بغل)football hold (

نگھ داشتن شیر خوار روی ساعد)cross arm hold.(

وضعیت خوابیده)lying down position.(



FOOTBALL(روش نگھداری زیر بغل HOLD(



CROSS(نگھ داشتن شیر خوار روی ساعد ARM HOLD.(



LYING(وضعیت خوابیده DOWN POSITION(



وضعیت مراقبت آغوشی برای تغذیھ با شیر مادر

.ایده آل است 



روشھای شیر دھی

دوشیدن مستقیم شیر سینھ در دھان

، قطره چکان ، سرنگ و یا شیشھ فنجان

لولھ تغذیھ ای



:انتخاب روش تغذیھ بر اساس سن حاملگی

گرم1200وزن تولد کمتر از (ھفتھ 32-30نوزادان با سن حاملگی کمتر از:(

oشیر دوشیده شده مادر از طریق لولھ دھانی معدی تجویز می شود.

o وقتی کھ نوزاد در حال تغذیھ از طریق لولھ است مادر ھمزمان می تواند بھ
.نوزادش اجازه دھد کھ انگشت یا سینھ ھای خالی او را بمکد

 گرم 1500تا  1200وزن تولد (ھفتھ32و30نوزادان بین:(

oدر حالی کھ بخش .این نوزادان می توانند با یک فنجان کوچک تغذیھ شوند oدر حالی کھ بخش .این نوزادان می توانند با یک فنجان کوچک تغذیھ شوند
معده است،تغذیھ با فنجان -عمده شیردھی نوزاد ھنوز از طریق لولھ بینی

.میتواند یک یا دو بار در روز انجام شود

o در تغذیھ با فنجان نوزاد را از وضعیت مراقبت آغوشی خارج کرده و او را در
یک پتوی گرم پیچیده و بعد از تغذیھ دوباره بھ وضعیت مراقبت آغوشی 

.برگردانید

o روش تغذیھ در این مرحلھ دوشیدن قطره قطره شیر مادر مستقیما بھ داخل
دھان نوزاد است کھ در این روش نیازی بھ خارج کردن نوزاد از مراقبت 

.آغوشی نیست



 گرم1500وزن تولد بیشتر از (ھفتھ حاملگی یا بیشتر 32نوزادان در حدود:(

oاین نوزادان قادرند سینھ را بمکند.

oفرصت دادن بھ نوزاد برای مکث ھای بین شیر خوردن.

o تغذیھ متناوب با سینھ مادر و فنجان.

 وزن ھنگام تولد بیشتر از (ھفتھ حاملگی یا بیشتر 36تا  34نوزادان حدود
)گرم 1800 )گرم 1800

oاغلب میتوانند ھمھ نیاز خود را مستقیما از سینھ دریافت کنند.

oگھگاه تغذیھ تکمیلی با فنجان شیر الزم است.

oنوزاد خواب آلوده نباید با فنجان یا سرنگ تغذیھ شود.



تغذیھ از سینھ مادر در طی مراقبت آغوشی

بھترین وضعیت برای تغذیھ :(نحوه نگھداری نوزادش را بھ او نشان دھید
). از سینھ مادر در طی مراقبت آغوشی وضعیت فوتبال است

مادرسر و بدن نوزاد را در امتداد ھمدیگر،بھ صورت مستقیم نگھ دارد.

صورت نوزاد روی سینھ مادر قرار گیرد.

نھ فقط (بدن نوزاد از ھر طرف حمایت شود .بینی نوزاد مقابل نیپل باشد نھ فقط (بدن نوزاد از ھر طرف حمایت شود .بینی نوزاد مقابل نیپل باشد
).گردن و شانھ ھایش

بدن نوزاد نزدیک بدن مادرنگھداشتھ شود.

بھ مادر در ایجاد تماس پوست بھ پوست با نوزادش کمک کنید.

مادر لبھای نوزاد را با نیپل تماس دھد.

تا زمانی کھ دھان نوزادبھ اندازه کافی باز شود،منتظر باشد.

 نوزاد را بھ سرعت بھ طرف سینھ اش حرکت دھد با این ھدف کھ لب
.پایینی بھ خوبی زیر نیپل قرار گیرد



عالئم تماس پوست بھ پوست مناسب را بھ مادر نشان دھید:

چانھ نوزاد در تماس با سینھ باشد.

لب پایینی نوزاد بھ طرف بیرون برگشتھ شده باشد.

دھان نوزاد کامال باز باشد. دھان نوزاد کامال باز باشد.

 بھتر است کھ قسمت وسیعی از ھالھ پستان در باالی دھان نوزاد نسبت بھ
.زیر آن نمایان باشد

مکش باید آرام و عمیق ، ھمراه با وقفھ ھای کوتاه مدت باشد.



دوشیدن مستقیم شیر در دھان نوزاد

 نوزاد را در تماس پوست بھ پوست قرار دھید و دھانش را بھ نوک سینھ نزدیک
.کنید

نوزادان خیلی .(منتظر شوید نوزاد ھشیار شود و دھان و چشمانش را باز کند
نارس ممکن است تحریک مالیمی برای بیدار ماندن و ھشیاری نیاز داشتھ 

)باشند

چند قطره شیر بدوشید. چند قطره شیر بدوشید.

بگذارید نوزاد بو بکشد و نوک سینھ را لیس بزند، و دھانش را باز کند.

مستقیما شیر را در دھان باز شده نوزاد بدوشید.

منتظر باشید تا او شیر راببلعد.

 گرم است،ھر ساعت این  1200از مادر بخواھید کھ اگر نوزاد وزنش کمتر از
ساعت این  2گرم است،ھر  1200کار را تکرار کند و اگر وزن نوزاد بیشتر از 

.کار را انجام دھد

کافی بودن میزان مایع دریافتی نوزاد را با اندازه گیری روزانھ وزن بسنجید.



شیر دھی با فنجان

 می توانند حتی ) در ھند” پاالدای“(فنجان ھا و دیگر وسایل سنتی ھمانند
برای تغذیھ نوزادان خیلی کوچک نیز در تمام طول شیر خوردن استفاده برای تغذیھ نوزادان خیلی کوچک نیز در تمام طول شیر خوردن استفاده 

.شوند





چگونھ شیرخوار را با فنجان تغذیھ نمائید؟

شیرخوار را بطور مستقیم روي دامن خود نشانده یا نیمھ نشستھ نگاه دارید.

یك فنجان كوچك شیر را جلوي لبھاي شیرخوار نگھ دارید.

 فنجان را یك بركنید تا اینكھ شیر بھ لب ھاي شیرخوار برسد.

كھ لبھ فنجان یفنجان را بھ آرامي روي لب پائین شیرخوار قرار دھید در حال
.قسمت خارجي لب باالي او را لمس كند

شیرخوار ھشیار شده و دھان و چشم ھاي خود را باز مي كند.

  نوزادLBW شیر را با زبان بھ داخل دھانش مي كشد.

  نوزاد فول ترم یا بزرگتر شیر را مي مكد و مقداري از آن را مي ریزد.

 فقط فنجان را روي لبش نگھ دارید و . شیر را بداخل دھان كودك نریزید
.بگذارید خود او آن را بگیرد

 وقتي نوزادان بھ قدر كافي شیرخورد ، دھانش را مي بندد و بیش از آن شیر
اگر او بھ میزان مورد انتظار شیر نخورد ، حتماً نوبت دیگر مقدار . نمي خورد 

.بیشتري مي خورد یا الزم است كھ شما دفعات بیشتري او را تغذیھ كنید



سالمتر است ؟ يچرا شیردھي با فنجان از شیردھي با بطر

 ، ـ تمیز كردن فنجان با آب و صابون در صورتیكھ امكان جوشاندن نباشد
.آسان است 

 ـ فنجان كمتر از بطري ممكن است براي مدت طوالني ھمھ جا حمل شود
.و بھ باكتریھا فرصت تكثیر بدھد

ـ كودك بافنجان رھا نمي شود تا خود او از آن تغذیھ كند. ـ كودك بافنجان رھا نمي شود تا خود او از آن تغذیھ كند.

 بھ او  ،را با فنجان تغذیھ مي كند او را نگھ مي داردشیرخوارـ كسي كھ
.نیازھاي حسي و عاطفي او را ارضاء مي كند مقداري ازنگاه مي كند و

 مختل نمي كندشیرخوارـ فنجان ، مكیدن شیر از پستان را براي.



شیردھی با قطره چکان یا با سرنگ

مقدار مورد نیاز .این تکنیک شبیھ دوشیدن مستقیم شیر در دھان نوزاد است 
شیر مادر را در یک فنجان اندازه گرفتھ و آن را با یک قاشق مدرج 

.مخصوص،یک سرنگ یا قطره چکان مستقیما داخل دھان نوزاد بریزید

:معایب

وقت گیر تر از شیر دھی با فنجان است. وقت گیر تر از شیر دھی با فنجان است.

سرنگھا و قطره چکانھا بھ سختی تمیز میشوند.



شیردھی با شیشھ

ممکن است تنفس و اکسیژن گیری را بھ تاخیر بیاندازد.

با مکیدن سینھ تداخل پیدا میکند.



شیر دھی با لولھ

 تغذه با لولھ وقتی استفاده میشود کھ نوزاد ھنوز نتواند بلع و تنفس
.ھماھنگ داشتھ باشد یا بھ آسانی خستھ شود و نتواند شیر کافی بخورد

نوزاد در وضعیت مراقبت آغوشی میتواند بھ این روش تغذیھ شود.



چگونھ لولھ را وارد کنیم؟

 نوزاد را از وضعیت مراقبت آغوشی خارج کنید او را در یک لباس گرم
.بپوشانید و در سطح گرمی جای دھید

 لولھ را در دھان نوزاد قرار دھید این کار از گذاشتن لولھ در بینی بھتر
نوزاد نارس از راه بینی تنفس میکند ولولھ جایگزین شده ممکن (است

).است سوراخ بینی را مسدود کند

.، بنا بر وزن نوزاد استفاده کنید 8تا  5از لولھ ھای تغذیھ ای شماره   بنا بر وزن نوزاد استفاده کنید 8تا  5از لولھ ھای تغذیھ ای شماره ،.

 فاصلھ دھان تا گوش و گوش تا پایین تر از نوک تحتانی استرنوم را
اندازه گیری کرده، لولھ را از داخل دھان بھ طرف داخل شکم رد کنید تا 

جایی کھ قسمت عالمت گذاری شده بھ لبھا برسد،تنفس نوزاد با وجود 
.لولھ باید طبیعی باشد

لولھ را با یک باند روی صورت نوزاد محکم کنید.

موقع خارج کردن آن را محکم .ساعت عوض کنید 72تا  24لولھ را ھر
.ببندید تا از نشت مایع در گلوی نوزاد جلوگیری شود



آماده کردن سرنگ و استفاده از آن

شیر الزم برای تغذیھ را معین کنید.

سرنگی با اندازه مناسب انتخاب کنید.

پیستون سرنگ را خارج کرده و بیرون بیاندازید.

مقدار مورد نیاز شیر را داخل سرنگ .سرنگ را بھ لولھ وصل کنید
.بریزید

 سرنگ را باال گرفتھ و اجازه دھید شیر بھ وسیلھ جاذبھ زمین از لولھ  سرنگ را باال گرفتھ و اجازه دھید شیر بھ وسیلھ جاذبھ زمین از لولھ
.ھرگز شیر را تزریق نکنید.پایین برود

 در طول تغذیھ دقیقا نوزاد را مشاھده کنید کھ تغییری در تنفس او و خارج
.شدن شیر از بینی و دھان او روی نداده باشد

وقتی تغذیھ کامل شد لولھ را ببندید.

در طول تغذیھ با لولھ نوزاد میتواند سینھ یا انگشت مادر را بمکد.



:وضعیت صحیح شیردھی

صورت نوزاد و چانھ اش مقابل پستان مادر است.

دھان نوزاد کامال باز و لب پایین بھ طرف خارج برگشتھ است.

 قسمتی از ھالھ پستان در باالی لب فوقانی و قسمت بسیار کمی از آن در
.زیر لب تحتانی دیده می شود

 زبان بھ حالت مقعر دور تا دور پستان را فرا گرفتھ و مکیدن ھای
شیرخوار آرام و عمیق است،صدای قورت دادن شیر بھ خوبی شنیده شیرخوار آرام و عمیق است،صدای قورت دادن شیر بھ خوبی شنیده 
میشود،شیرخوار آسوده و راحت است،خودش پستان را رھا میکند و 

نوک پستان بعد از رھا شدن کشیده تر از حد معمول است و مادر ھنگام 
.شیر دادن دردی احساس نمی کند

 بازوی نوزاد در تماس با مادر،چانھ در تماس با پستان و باسن در بغل
.مادر است

سروگردن شیرخوار راحت است و سر و بدن وی در یک امتداد ھستند.



مشکالت شیردھی

در برخی موارد پستان ممکن است منجر بھ بروز مشکالتی در امر     
:شیردھی گردد

.نوک پستان فرورفتھ، صاف،یا کوچک1.

.نوک پستان بزرگ2. .نوک پستان بزرگ2.

.احتقان3.

.نوک پستان دردناک4.

زخم و شقاق نوک پستان 5.

.انسداد مجاری شیری6.

.ماستیت7.

.آبسھ8.



نوک پستان فرورفتھ،صاف،بلند یا بزرگ

:درمان    

شروع شیر دھی بالفاصلھ بعد از زایمان.

 استفاده ازbreast shield 

استفاده از شیردوش یا سرنگ



نوک پستان بزرگ

):قبل از شیردھی(درمان

پمپ کردن پستان

ماساژ دستی



(ENGORGEMENT)احتقان

در صورت عدم برداشت شیر از پستان ھا بھ طور کامل،احتقان رخ می 
.دھد

پُری آلوئول ھا منجر بھ ایجاد فشار روی سیستم وریدی و لنفاتیک و استاز 
عروقی و ادم بین بافتی و در نھایت فشار روی مجاری و اختالل جریان عروقی و ادم بین بافتی و در نھایت فشار روی مجاری و اختالل جریان 

.شیر میگردد

پستان محتقن، دردناک ،متورم و سفت است وشیر جریان ندارد و ممکن 
شروع آن .ساعت وجود داشتھ باشد 24بھ مدت ) 38/4حداکثر (است تب

پس از زایمان رخ می  3-7تدریجی و انواع شدید آن معموال در روزھای 
.دھد



در پُری پستان تب وجود ندارد و شیر بھ خوبی :افتراق از پستان پُر
.جریان دارد

درمان اساسی تخلیھ شیر است.



نوک پستان دردناک)(painful nipple

:علل  

1.Poor positioning )وضعیت غیر صحیح شیر دھی.(

Barracuda baby.2نوزاد مکیدن ھای شدید دارد.

.جدا کردن کودک از پستان در حالیکھ نوزاد ھنوز در حال مکیدن است3.

حساس و ظریف بودن نسج مادر.4 حساس و ظریف بودن نسج مادر.4

کوتاھی فرنولوم زیر زبان.5

عفونت.6

crackزخم یا .7



درمان

 درمان شامل رفع عامل زمینھ ساز است و با توجھ بھ اینکھ شایعترین

.علت وضعیت نادرست شیردھی است بایستی بھ تصحیح آن پرداخت   



CRACKED(زخم و شقاق نوک پستان NIPPLE(

یکی از علل پستان دردناک است

 مادر از نظر سابقھ مصرف صابون ھا پمادھا روغن ھا یا سایر مواد
.بررسی گردد positioningسنتتیک و ھمچنین 

 ، انواعی کھ در نوک پستان قرار دارند ناشی از خشکی بیش از حد
.است  poor positioningمتعاقب تحریکات ناشی از 

 انواعی کھ در قاعده پستان قرار دارند معموال بھ دلیل مکیدن نوزاد با لب
یاعدم از بین  poor positioningتحتانی و گاز گرفتگی ناشی از 

.رفتن حالت ساکشن در ھنگام خروج پستان از دھان نوزاد است



:درمان
رفع عامل زمینھ ساز مھمترین اقدام درمانی است.

شروع شیردھی از پستان غیر مبتال.

 باقی گذاردن شیر رویnipple پس از شیردھی ،.  باقی گذاردن شیر رویnipple پس از شیردھی ،.

 استفاده از پماد زینک رویnipple در فواصل شیردھی.

استفاده از کورتیکو استروئیدھای موضعی در موارد شدید

 استفاده ازnipple shield  درصورت در دسترس (تا ترمیم کامل
)نبودن،قطع شیردھی از پستان مبتال و تخلیھ پستان با پمپ

 پاک کردن پماد ویتامینA+D  یا کورتیکواستروئید قبل از شیردھی
.بعدی لزومی ندارد



PLUGGED(انسداد مجاری شیری DUCT(

:علل

تخلیھ ناکافی

ضربھ بھ پستان

مصرف زیاد کلسیم



)MASTITIS(ماستیت

.درصد خانم ھای شیر ده روی میدھد 23تا  2در 

:عالئم بھ ترتیب  شیوع

وجود یک ناحیھ متورم داغ قرمز و حساس روی پستان

حالت شبیھ بھ سرماخوردگی.

 درجھ 38/4تب بیشتر از

لرز

استافیلوکوک اورئوس: شایعترین میکروارگانیسم مسئول



آبسھ پستان

 عارضھ ماستیت است کھ معموال ناشی ازدرمان تاخیری یا ناقص میباشد
: ودر صورت وجود موارد زیر مورد شک قرار میگیرد

 ساعت پس از شروع آنتی بیوتیک در ماستیت 72تا  48عدم قطع تب در

پیدایش توده قابل لمس پیدایش توده قابل لمس

 

:درمان      

درناژ جراحی توام با تجویز آنتی بیوتیک،استراحت ، کمپرس گرم و     
.تخلیھ مکرر و کامل پستان است




















