جلسه هشتم
شيردهي

شيردهي :
سريعترين مرحله رشد بعد از تولد  ،دوران شير خوارگي است  .نيازهاي غذايي كودك در هر دوره
زندگي بايد هماهنگ با رشد و نمو او باشد  .تركيب شير مادر تا شش ماهگي كامال منطبق با نيازهاي
شيرخوار است و رشد كودك را تامين مي كند  .تغذيه با شير مادر بايد بالفاصله بعد از تولد نوزاد
شروع شود  .در روزهاي اول  ،شير مادر به صورت مايع غليظ و زرد رنگي است كه به آن آغوز يا
كلستروم مي گويند  .اين مايع حجم كمي دارد ولي براي نوزاد  ،كافي و بسيار ضروري است  .نوزاد
سالم بايد به خوبي و مكرر در طي شبانه روز شير بخورد  .هرچه تعداد شيردهي به خصوص در شبها
بيشتر باشد  ،شير زيادتر توليد مي شود .
 به مدت شش ماه منحصرا به كودك شير دهيد  .يعني بنا به تقاضاي نوزاد و حتي شبها شير
دهيد و هيچ ماده غذايي حتي آب و آب قند به نوزاد ندهيد .

 در هفته هاي اول در هر وعده تغذيه  ،از هر دو پستان به نوزاد شير دهيد تا موجب تحريك شير
شود .
 طول مدت شير خوردن و فواصل شير دهي بايد مطابق ميل و دلخواه شيرخوار باشد .
 قبل از شيردادن  ،دستهاي خود را با آب و صابون بشوئيد .
 بعد از خاتمه شير دادن  ،براي جلوگيري از صدمه به نوك پستان بهتر است يك قطره شير بر
روي نوك پستان بگذاريد .
 بهتر است از غذاهاي حاوي كلم  ،پياز  ،سير و ادويه كمتر استفاده شود  ،زيرا سبب تغيير طعم
شير مي شود .
روشهاي شير دهي :
نوزادي كه سالم و به موقع متولد مي شود براي جستجوي پستان و مكيدن آمادگي دارد  .مسئله مهم
قابليت كشش نسج پستان است و نوك آن نقش چنداني در وضعيت شير خورد ندارد به شرط آنكه
قسمت بيشتري از هاله پستان در دهان شيرخوار قرار بگيرد .

روش اول (معمولي ترين روش شير دادن  ،بغل كردن نوزاد است ) :
در اين حالت با يك دست پستان را گرفته به طوريكه انگشت شست در باال و ساير انگشتان در پايين
پستان (شكل حرف  Cانگليسي) قرار گيرد و نوك ان را به گونه و لب نوزاد بماليد تا نوزاد دهانش را باز
كند  .در اين حالت بايد لبه تحتاني هاله پستان هم سطح لب پايين نوزاد و قسمت بيشتري از هاله در
باال قابل مشاهده باشد  .دهان نوزاد كامال باز و چانه به پستان بچسبد .
روش دوم :
در حالت خوابيده به پهلو است  .اين وضعيت در خانمهايي كه سزارين شده اند به شيردهي كمك مي
كند .
روش سوم :
روش زير بازو ست  .در وضعيت نشسته مثال با دست راست نوزاد را نگه داشته و بدن و پاي او را زير
بغل و بازوي خود قرار مي دهيد.

*** از دادن آب  ،آب قند  ،شير مصنوعي  ،داروهاي گياهي  ،بطري و يا پستانك به نوزاد خودداري
كنيد *** .
*** فاصله دو وعده شير دهي در روز نبايد بيش از يك و نيم تا دو ساعت و در شب بيش از سه
ساعت باشد .همچنين مواقعي كه احساس پري در پستان مي كنيد  ،نوزادتان را به آرامي بيدار كرده و
به او شير بدهيد  .در مراحل جهت رشد  ،شير خوار ممكن است نيازمند تغذيه هاي مكرر باشد *** .
عالئم مكيدن صحيح شير خوار :
 شير خوار مكيدنهاي عميق و آهسته دارد .
 مادر هنگام شير دهي درد ندارد .
 گونه هاي شير خوار برجسته است و گود نيست .
 صداي بلعيدن شير شنيده مي شود .
 شير خوار بعد از شير خوردن  ،با احساس رضايت و سير شدن خودش پستان را رها مي كند .
 دهان شير خوار كامال باز است و فك نوزاد آهسته باال و پايين مي رود .

 مادر احساس مي كند كه از پستان شير جاري مي شود .
 حتي از پستان طرف مقابل نيز شير قطره قطره بيرون مي ريزد .
در هنگام خوردن شير بايد :
 دهان شيرخوار بايد كامال باز وچانه اوچسبيده به پستان مادر باشد.
 لب پاييني شير خوار به سمت خارج برگشته باشد .
 قسمت كمي از هاله پستان در باالي لب فوقاني او مشاهده مي شود .
 شايد در زير لب تحتاني نشانه اي از هاله پستان ديده نشود .

