
 

 

 

 

 

 

 

 اگر مادر وًزاد چىد قلً دارد
مبدر مطمئه ببضد ضیز کبفی بزای وًساداوص دارد  

ممکه است  وًسادان چىد قلً بزای تغذیٍ بب ضیز 

مبدر بٍ سمبن بیطتزی بزای ضیز دَی ویبس داضتٍ 

ببضىدسعی ضًد ديقلً َب را ببَم يَم سمبن بٍ 

ريضُبی سیز بغلی يمتقبقع يمًاسی اس پستبن َبی 

 خًد تغذیٍ کىد.          

   

 

 

  

 روش های مختلف شیر دهی
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 چهار وکتٍ کلیدی  در آغًش گرفته وًزاد
سز,گزدن يبدن )ضبوٍ  يببسه (ضیز خًار در یک -1

امتداد ببضد, سز ضیز خًار کمی متمبیل بٍ عقب  
 است يگزدن وچزخیدٌ ببضد.

بدن ضیز خًار وشدیک بدن مبدر وگٍ داضتٍ ضًد.-2  
َمٍ بدن ضیز خًار َم چىیه سز اي حمبیت -3

 ضًد,)وٍ فقط گزدن يضبوٍ َبیص(.
صًرت اي ريبٍ ريی پستبن  يبیىی اش ري بٍ -4

 وًک پستبن ببضد

 کمک بٍ شیر خًار در گرفته پستان
پس اس ببس ضدن کبمل دَبن  مبدر بب کف  دسفت        

قبعدٌ  گزدن يضبوٍ  ضیز خًار را طًری می گفیفزد    

کٍ دي اوگطت ضست  .اضبرٌ اش در دي طزف سفز     

  يوشدیک گًش َبی ضیز خًار ببضد

 
  

 روش های موثر در شیر دهی

 يضعیت گهًارٌ ای متقابل
درایه ريش مبدر وطستٍ ضیز خًار بٍ پُلً ري بٍ 

مبدر است قبعدٌ گزدن يقسمت ببالی ضبوٍ ضیز 

خًار بب ک  دست طزف مقببل مبدر حفبظت  می 

ضًد يپطت ضیز خًار را بب سبعد َمبن دست 

حمبیت می کىد  در ایه ريش مبدر می تًاود بب 

دست طزفی کٍ اس پستبن خًد بٍ ضیز خًار ضیز 

می دَد  بدين آن کٍ دستص مب بیه خًد يضیز 

  خًار ببضد،پستبوص را وگٍ دارد
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 يضعیت زیر بغلی

در ایه يضیت مبدر وطتٍ  يوًسادرابٍ یک طزف یب 

بٍ پطت بز ريی ببلص بیه ببسي يقفسٍ سیىٍ خًد 

قزار میدَد پطت وًسادتًسط سبعد مبدر حمفبیفت   

ضدٌ يک  دست مبدر قبعدٌ سز يگزدن يضفبوفٍ     

َبی وًساد را حمبیت  می کىد.صًرت ضیز خًارري  

بٍ پستبن مبدر يپبَبی اي بٍ طزف سیز ببسي يپطت 

مبدر است.در ایه ريش مبدر می تًاود سیىفٍ اش     

 را بب دست دیگزش وگٍ دارد 

 


