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شیرمادربودن  ناکافی
تأخیر تولید شیر در مرحله دوم تولید  ویاوجود شرایطی در مادر که کاهش : واقعی◦

شیر است

مخروطیهیپوپالزي(عدم تکامل بافت پستان ،(..

 در جراحی، سوختگی(صدمات وارده به پستان(..

تیروئید، سندرم  پرکاريسندرم تخمدان پلی کیستیک، کم کاري و (تاثیرات هورمونی
از جفت هائی، باقی ماندن تکه شیهان

دیابت کنترول نشده، چاقی،(اختالالت متابولیکی(..

دخالت هاي زایمانی..

هست و حتی باورش بر این است،   شیرخودشناکافی بودن مادر نگران :  احساسی◦

،مشکالتی براي شیرخوار و خودششیردهیقطع  وگاها

مقدمه  مقدمه  



می فکرمادر  کهاست  این شیردهیعلل قطع  ترین شایعاز  یکی 
)احساسی(ندارد کافی شیر کند

هم زمان دو  حتیتواند  میو  کند می تولید شیرکافیمادر  گاهأ
:دلیل، به نماید سیررا  شیرخوار

  و شوهر و  فامیلکمتر از جانب  حمایتبخصوص مادران جوان با ( بنفسعدم اعتماد

)دوستان

توسین اکسی رفلکس کاهشباعث ( خستگی، استرس ،  نگرانی (

یا بیماري، ...)شیرخوردن مکرر یا زیاد گریهمثل (شیرخوار رفتارهاي 
...مصرف داروها

؟ !ندارد کافی شیر کند می فکرباز هم     

نگران ناکافی بودن شیرنگران ناکافی بودن شیر



 حفاظت شیرخوار غذاي انحصاري و  کاملترینبهترین و
عمر و سپس ادامه آن همراه با غذاي ماه اول  6براي بخصوص 

بیشتر ویاسال  2کمکی و سپس غذاي خانواده تا 

 ترنجبین، آب، آب قند، نوزادي که با شیرمادر تغذیه می شود به
دیگري نیاز ندارد غذائی ماده  وهیچشیر مصنوعی 

 و بدون و بطور انحصاري  شیرکافی تولیدتوانائی مادر در
دو جنس و هر هر فصل مصنوعی براي  شیرکمکیاستفاده از 

قلوهاو حتی سه  دوقلوها،

 نوزاد و حجم معده  نیازاز  بیشتراز تولد پس شده  تولیدحتی آغوز
است

شیرمادر کافی است   شیرمادر کافی است   



شده مادرشده مادر  شیرتولیدشیرتولیدگنجایش معده نوزاد و گنجایش معده نوزاد و 

روز اول
سیسی  5-7به اندازه تیله بزرگ ◦

سی سی در هر نوبت7تولید شیرمادر حد اقل ◦

 سیسی  2- 10متوسط دریافت شیر  در هر نوبت تغذیه

روز سوم
سیسی  22- 27 پنگ پینگتوپ اندازه به ◦

نوبتسی در هر سی 38تولید شیرمادر حد اقل ◦

 سیسی  15- 30متوسط دریافت شیر  در هر نوبت تغذیه

روز دهم
سی سی60-81به اندازه تخم مرغ بزرگ ◦

سی سی در هر نوبت 70تولید شیرمادر از روز پنجم حد اقل  ◦

روز سی ام
 سیسی  120-60◦

روزانه سیسی  1050-750تولید شیرمادر از ◦



کاهش وزن بیش از حدکاهش وزن بیش از حدکاهش وزن  طبیعیکاهش وزن  طبیعیروزروز

-وزن تولد 1

23 %<  5 %>

36%<8 %>

48%<10%>

<%10باید وزن بگیرد 5

نوزادي که با شیرمادر تغذیه می شودنوزادي که با شیرمادر تغذیه می شود

))ایده آلایده آل((وزن گرفتن از روز پنجم تولد وزن گرفتن از روز پنجم تولد 

نوزادان با زایمان طبیعی زودتر به وزن تولد می رسندنوزادان با زایمان طبیعی زودتر به وزن تولد می رسند



مکدرا می  پستانماول بطور مکرر  درروزهاي

کاهش تولید شیر( بیقراراستخوردن  شیربعد از  شیرخوارم ویا طوالنی تغذیه(

شیرمیخواهدگریه و نارحتی بازهم  وضمنپس میزند  پستانم شیرخوارم  
) افزایش تولید شیر(

شب ها بیدار است و بیشتر شیر میخواهد

 مکدرا می  پستانمکمتري مدت به  

امتناع از پستان

 شیرمیخورد پستانماز یک فقط

 است کوچک هایمپستان

 می خوابد  ساعتیبخورد چند  شیرخشک شیرخوارماگر

))احساس مادر این است((  شیرشیرتصور مادر از ناکافی بودن تصور مادر از ناکافی بودن 

حاالت مختلف فوق حاالت مختلف فوق 
  ناکافیناکافیرا به حساب را به حساب 

خود خود   شیرشیربودن بودن 
نگذاریدنگذارید



استآبکی  شیرم
 تولید کنم شیرکافیشک دارم بتوانم
میکند گریهمرتب  شیرخوارم
 تمایل به مکیدن مکرر(میخواهد شیرزود به زود  (

 نرم شده است هایمپستان

کند نمیرگ  پستانم  

آید نمی شیردوشم  می

در شب هنگام  شیري کم

 بطريبه تغذیه با تمایل شیرخوار

))احساس مادر این است((  شیرشیرتصور مادر از ناکافی بودن تصور مادر از ناکافی بودن 

نگذاریدنگذاریدخود خود   شیرشیربودن بودن   ناکافیناکافیحاالت مختلف فوق را به حساب حاالت مختلف فوق را به حساب 



 خورد  نمی شیرکافیشیرخوار
موثر   مکیدنپستان را به دهان نگرفته نتیجتا  صحیحبه طرز ◦

ندارد و بیقرار است شیرخوبیو انتقال 

 مکیدنارضاء 
  اي تغذیه نیازهاي، اغلب  مکیدناول  دقیقهدر چند  معموالٌ◦

ادامه  دوست دارند با  ولی کنند میخود را برطرف 
  مکیدنشانبه  نیازمکیدن غیر تغذیه اي  بصورتشیرخوردن 

  کنند

......  طوالنیطوالنی  تغذیهتغذیه



 بهترین راه   رشد وزنی شیرخوارکنترل
.  اطمینان از دریافت کافی شیر است

خوب بر اساس   گیريبا وزن  درشیرخوار
رشدش که شاداب و سرحال است،   منحنی

  ذهنی یا وکمبودکاذب نیست نگرانی جاي
مطرح است شیرمادر

؟ ؟ !!ناکافی بودن شیرناکافی بودن شیر: : چالشچالش

 حتی با یک تولید نموده و  شیرکافیتقریبا تمامی مادران
اما بسیاري از آنان  را کامال سیر میکنند،  شیرخوارشانپستان 

نگران کمبود شیر شان هستند



(وزن گیري ) )ماه(سن گرم در روز 

31-263-0

18-176-3

13-129-6

912 -9 



  کولیک یا بیقراريو  خلقی کج کهکند  مادررنبایدتصور
.است گرسنگیبه علت  همیشه شیرخوارش

شوند بررسی باید کهوجود دارد  گریه براي زیادي دالیل 



از مادر،  جدا�ي1.

�ستان گرف�ن نادرست ، 2.
نادرست ،  كردن�غل 

  مكيدندفعات ،  3.
،ناموثر

گرسن�ي،  �شن�ي 4.

، ز�ادلباس  5.

،كثيفي6.

. تار��ي،  ز�ادنور 7.

و لباس ناراحت  ك�نھ8.

جمع شدن �از در روده 9.
،

::علل گریه علل گریه 

سرما ، گرما ،10.

 كمبودبھ توجھ ،  نياز 11.
بھ �غل  نياز،  مادري 
،كردن

)ز�اد قا�يمال ( خست�ي 12.

رشد  �ايج�ش 13.

،ميا�یعفونت �وش 14.

شقاق مقعد ،15.

مو دور انگشت پيچيدن16.

مفصل لگن رفت�يدر 17.

،فتق  18.

  ايروده  يژآلر19.

ا�سداد روده ، 20.

عفونت صفاق ،21.

،پرخوري22.

، يناسيون ژانوا 23.

مو در چشم ، 24.

،  پيلونفر�ت 25.

، من��يت 26.

عفون��ا ، 27.

تروما ،  28.

آزاري  �ودك29.

، بيضھ پيچش30.

، قر�نھخراش 31.

 يابھ دارو�ا  واك�ش32.
واكسن

عفونت استخوان و  33.
مفصل ،

مادر  غذايبھ  يژآلر 34.
، تخم  سو�ا،  ش��( 

،)  زمي��مرغ ، بادام 

، سي�اردود  35.

  دارو�ايو  �افئ�ن 36.
مادر ، مصر��

) پرتوقع(  ز�اد نياز 37.

معده بھ  ر�فالکس38.
مری 



سوم تولد از نوزادان از هفته  تعداديدر  شامگاهی هاي گریه
دارند بدنیتماس و  گرما، آرامشبه  بیشتر نیاز◦

.  است شیرمادربا  مکرر تغذیهآنها در آغوش گرفتن و  کردنآرام  وسیله بهترین◦

در  بویژهشب  اوایلعصر و مشخصی معموال هنگام  درساعات دیگر برخی
مثل اینکه شیرخوار درد شکم . خلق و ناآرام هستند کجماه اول  3طول 

این . داشته باشد پاهایش را جمع می کند و آرام کردن او مشکل است
.نامیده می شود قولنجحالت 
را دمر روي ساعد خود قرار دهید و یا او را روي دامن خود نشانده و دست  شیرخوار ◦

ها را دور شکمش حلقه کنید و یا پدر او را در مقابل سینه خود بغل نموده و با او  
.زمزمه کند

◦ 

درونی خود و یا درونی خود و یا   مشکلمشکلرفع رفع   برايبراي  کردنکردن  گریهگریهبا با   شیرخوارشیرخوار

طلبد  طلبد    میمی  است،کمکاست،کمک  اطرافشاطرافشدر محیط در محیط 



 مادربرخی غذاها توسط بیقراري شیرخوار بعلت مصرف
خوردن آن غذا او با  واقعاآنکه خاص، مگر غذاي عدم توصیه به مادر در پرهیز از ◦

. متوجه بیقراري شیرخوار شود

 مادرعادت ماهیانه بعلت شروع بیقراري شیرخوار
کوتاهترشیرخوردنتمایل شیرخوار در فواصل ◦

شیرخوارمادر به امکان انتقال اضطراب ◦

توصیه به داشتن آرامش موقع شیردادن◦

 شیرخوردن و خوابیدناز مدت کوتاهی گریه و بیداري شیرخوار بعد
شیرکافینخوردن  نشان دهنده ◦

توصیه شیردادن به دفعات و مدت بیشتر و خوردن شیر انتهایی با چربی بیشتر ◦

درونی خود و یا درونی خود و یا   مشکلمشکلرفع رفع   برايبراي  کردنکردن  گریهگریهبا با   شیرخوارشیرخوار

طلبد  طلبد    میمی  است،کمکاست،کمک  اطرافشاطرافشدر محیط در محیط 



شود میهضم  سریعو  آسانیبه  شیرمادر
  مکیدنو مادر با  نزدیکبه آرامش و تماس مبرم شیرخوار  نیاز تامین◦

پستان  

بار یکساعت 2-3هر  شیرخوردنبه  شیرخواران اکثر تمایل

)طوالنی تر شیر می  خورند روزگی 40بار یا بیشتر و تا  10-12در روزهاي اول پس از تولد (   

ايتغذیه خوشه (زود چندبار و زود به  شیرخوردن گاها  (
)ساعته 4-5خواب (خواب طوالنی ◦

خواب ایناز پس  بیشترجبرانی به دفعات  شیرخوردن◦

 به افزایش شیرمادر است   نیازکه بطور طبیعی  مواردي

پستان  پستان    مکررمکرر  مکیدنمکیدنبه به   شیرخوارشیرخوار  تمایلتمایل



 در همان ساعت اول پس از تولدشیرمادر با در اولین تغذیه
تحریک تولید شیر◦

رضایت بیشتر نوزاد◦

 اول پس از تولددر روزها و هفته هاي
تا  در روز اول میلی لیتر  30از شیرمادر بطوریکه  افزایش برابر  10هفته اول ◦

)گرم در روز 200-900(در روز پنجمروزانه  میلی لیتر  355
لیتر در روزانهمیلی  750بهدوم و سوم  هفته ◦

روزانهمیلی لیتر  1030به هفته چهارم حتی ◦

 که  روزهائی، "جهش رشد یا سریعرشد "در روزهاي طغیان اشتها
  و 3هفتگی،  6و  2-3در ) روزطول می کشد3-7(بیشتر شیر می خورد

ماهگی 6

هر وقتی که شیرخوار کمتر شیر بخورد

به افزایش شیرمادر استبه افزایش شیرمادر است  نیازنیازکه بطور طبیعی که بطور طبیعی   موارديمواردي



 حتی یا زایمانهفته پس از  6درحدود طبیعی کامالحالت  
زودتر
عرضه شیرمادر و تقاضاي هورمونها، تناسب بین  میزانکاهش  ◦

شیرخوار

شیردهی در   هايوعده  بیندر فاصله  شیراعظم بخش  ذخیره
  مکیدنهمراه با تولید شیر  وادامه شیر جریان، شیر مجاري

 پستان ها   نکردندر صورت نشت  شیربودن  ناکافی دلیلعدم
از پستان فقط  شیرو خروج خود به خود  شیرنشت مادران از  بعضی◦

دارند زایماندر طول چند هفته اول 

بودن پستان و عدم نشت شیر بودن پستان و عدم نشت شیر   سبکسبکنرم و نرم و 



 که شیريو  دوشیدن طریقاز  آوري شیرجمعمتفاوت بودن مقدار  
کند می دریافت مکیدنبا  شیرخوار

  دوشیدناست هنگام  ممکن، هم دارند توجهیقابل شیر  که مادرانیاز  بسیاري◦
 بتدریج کهاست  مهارتی دوشیدن. نکنندمشاهده  شیراز چند قطره  بیش

.  شود می کسب

 پستان نکردنعلت رگ در دوشیدن به  شیرکافیعدم خروج
شیر دوشیدناز قبل  شیرجهش بازتاب  تحریک◦

:، از قبیلشیر دوشیدنو  شیر جریان تحریک شیوه مادرجهتبه  عملیآموزش ◦

 ، در  ، نشستن سوپ یارنگ  کم چاي،  میوهآب گرم،  نوشیدنیاستراحت
 کردننگاه  یاو  کودكبه  کردن فکرآرام، و  ساکت درمحیطراحت  وضعیت

حمام   یا دقیقه 10تا  5و مرطوب به مدت کمپرس گرم ، وي تصویربه 
قبل از  کمک  شیرشدن  جاريپستان ها در کمک به ، و ماساژ کردن

شیردوشی

عدم خروج  شیر از پستان هنگام دوشیدن؟عدم خروج  شیر از پستان هنگام دوشیدن؟



زیاديصبح ها مقدار  کنند میاز مادران احساس  بسیاري  
.است کم شیرشانشب ها مقدار  که حالیدارند در  شیر

به  شب  بخوصدر عصر و  شیردهینمودن دفعات  بیشتر
  تولید هايهورمون  میزان. کند می کمک بیشتر شیر تولید

حد است و   باالترینصبح در  6و 2ساعات  بین شیر کننده
.یابد می کاهش تدریجدر طول روز به 

نداشتن شیر کافی در شب ها؟نداشتن شیر کافی در شب ها؟



 نیست  شیرمادربودن  ناکافیدلیل تمایل شیرخوار به تغذیه با بطري
بعلت بلکه گرسنگی دلیلنه به بطري انتخاب ◦

 مکیدنشیرخوار به  زیادعالقه  ◦

سردرگمی در گرفتن نوك پستان  ◦

جریان شیر◦

 و پستان  مکیدن براي بیشترصرف وقت اجازه به شیرخوار بمنظور
شب تشویق به تغذیه به دفعات مکرر و طوالنی تر روز و 

شیر ترینمناسب سالم دایه  یاو مادر شده  شیردوشیدهاز  دهاستفا  
کمکی شیربه  نیازدر صورت  جایگزین

، لوله کمک شیردهی یا قاشق  فنجان کوچک  و بجاي آن توصیه با بطريحذف  ◦
  شیرکمکیبراي دریافت 

تمایل شیرخوار به تغذیه با بطري ؟تمایل شیرخوار به تغذیه با بطري ؟





    گیريگیري  نتیجهنتیجه  

مادر  تفکراتاحساس ، عواطف و  تأثیرجهش شیر تحت  رفلکس
داردقرار 

 و  کودکشمادر از  خشنوديمادر مثل احساس احساس خوب

عاشقانه درباره او ، احساس اعتماد به نفس مادر از  تفکر،  وي تغذیه
،  دیدناست ، لمس ،  شیرخوارش برايغذا  بهتریناو  شیر اینکه

 اکسی رفلکس فعالیتبه . . . و   شیرخوارش  گریه صداي شنیدن
. کنند می کمک شیرشدن  جاريو  توسین

و  شیربودن  کافیدرباره  تردید،  نگرانیدرد ،  نظیراحساس بد  و هر

.اندازد  می تأخیررا به  رفلکس فعالیت. . . 



اگرشیرخوارتان:
رشد، مطلوب  منحنیبر اساس او وزن  افزایش◦

است

  کمزرد روز ادرار در شبانه  بیشتر یا کهنه 6تعداد ◦
فقط با   که صورتیبعد و در تولد به 4روز از (رنگ دارد 

)  شود می تغذیه انحصاريبطور  شیرمادر

    گیريگیري  نتیجهنتیجه  

ساعت دارد 24بار اجابت مزاج در  3- 8◦

خوب، پوست شاداب، خواب  عضالنی، قدرت ظاهريبا سالمت  هشیار◦
او در  بلعصداي  شنیدنو بخصوص  شیرخوردنراحت، خوشنود بعد از 

  نباشید شیرتانبودن  ناکافینگران  شنویدهنگام شیرخوردن را می 


