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 شیر مادر حائز اهمیت است؟ با شیرچرا تغذیه با 

  شودمیکودک  سالمت وشیر مادر سبب رشد مطلوب. 

 ضریب هوشی باالتری دارند. شوندمیکه از شیر مادر تغذیه  شیرخوارانی 

  راه رفتن در کودکان شیر مادر خوار بیشتر است. تکامل وتکامل بینایی 

 در  آسم وآلرژی  انواع وگوش میانی  هایعفونتابتال به  احتمال شوندمیکه از شیر مادر تغذیه  شیرخوارانی

 کمتر است. هاآن

 گرددمیامر در دوران بلوغ موجب امنیت روانی بیشتری  این وشده  شیرخوارمادر باعث رشد عاطفی  شیر. 

  مبتال  عروقی وکمتر به عوارض قلبی  سالیبزرگدر دوران  شوندمیشیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه

 .شوندمی

  کمتر است. العادهفوقمرگ ناگهانی در کودکان شیر مادر خوار 

  خونریزی و خونیکم و اضطراب وکمتر دچار استرس  کنندمیمادرانی که نوزادشان را شیر خودشان تغذیه 

 .گردندبرمیبه وزن قبل از بارداری  زودتر و ،شوندمیبعد از زایمان 

  شودمیبهتر کنترل  هاآنقند خون  کنندمیمادران دیابتی که نوزادشان را شیر خودشان تغذیه. 

  هایبیمارینوزاد به دلیل  مرگ ودارند که بیمار شوند  احتمال شوندنمیبا شیر مادر تغذیه کودکانی که 

 بیشتر است. تنفسی وگوارشی  هایعفونت ومانند اسهال 

  بیشتر است. کنندمیکه در شرایط نامساعد زندگی  هاییآندر  سوءتغذیه واختالل رشد 

 دارد.بیماری قلبی در سنین باالتر وجود  چاقی و 

  است. دسترس درشیر مادر 

 ،در سنین باال  استوپرز زودرس، حاملگی ،چاقی ،خونیکم ابتال به سرطان پستان، احتمال اگر مادر شیر ندهد

 استخوان ران وجود دارد. شکستگی و

  کندمیمحافظت  هاعفونت مقابل دررا  شیرخوارشیر مادر یک ماده حیاتی زنده است که. 
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آمیز از پستان مادر موجب تغذیه موفقیتاقداماتی که 

  شود:می

 همراه به هنگام زایمان بهوجود  ¥

 استفاده نکنند هامسکنبه هنگام زایمان از  ¥

 سزارین انجام نشود غیرضروریدر موارد  ¥

 تماس پوست به پوست بالفاصله پس از زایمان انجام شود ¥

 نوزاد بالفاصله پس از زایمان انجام شود. و مادر اتاقهم ¥

 مادر عالئم گرسنگی را بشناسد. ¥

 تغذیه مکرر از پستان مادر جهت افزایش شیر مادر انجام شود. ¥

 تغذیه انحصاری با شیر مادر )عدم استفاده از شیر کمکی( ¥

 به مادر داده شود. شیردهی مؤثر صحیح و نحوه وآموزش نحوه بغل کردن صحیح  ¥

 در دوران بارداری شیردهی هایآموزش

 مادر وشیر مادر برای نوزاد  مزایای وماه با شیر مادر  6صاری تا اهمیت تغذیه انح 

  بالفاصله پس از زایمان باپوستاهمیت تماس پوست 

  پستان گرفتن خوب واهمیت خوب قرار گرفتن در آغوش مادر 

  تقاضا ومیل  برحسب شیرخوارتغذیه 

  شیرخوار ومادر  اتاقیهماهمیت 

  بطری ومضرات استفاده از گول زنک 

 خطرات تغذیه مصنوعی 

 اطمینان یافتن از کفایت شیر مادر هایراه 
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 مختل راتغذیه با شیر مادر  برقراری و نوزاد واقداماتی که ممکن است تماس اولیه بین مادر 

 :کندمی

 زایمان حالت خوابیده داشته باشد. درخواست از مادر که در طول درد و 

  در اوایل درد زایمان مایعات وغذا  دادن ازپرهیز 

  مادر را دچار تخدیر نماید. دردی ضددادن داروهای 

  پس از تولد نوزاد وجدا کردن مادر 

 زایمان چه اثراتی دارد؟ دردهایحضور همراه طی 

  شودمیموجب کاهش درد شدید در مادر. 

  شودمیموجب تحرک مادر. 

  دهدمیکاهش  را مادراضطراب. 

 بخشدمیرا سرعت  زایمان ،طی مراحل درد. 

  دهدمینیاز به مداخالت پزشکی را کاهش. 

 دهدمیافزایش  هایشتوانایی درباره را مادر نفساعتمادبه. 

  کندمیکمتری دریافت  درد ضدداروی  چون. شودمیموجب هوشیاری نوزاد. 

 تری مصرف کم انرژی واسترس نوزاد کمتر شده ) دهدمیهیپوگلیسمی نوزاد را کاهش  خطر هیپوترمی و

 (کندمی

  کندمینوزاد با شیر مادر را فراهم  مکرر وامکان تغذیه زود. 

  کندمی برقرار ترراحت را شیرخوار وپیوند عاطفی مادر. 

 را افزایش دهد.: ذیلخطر موارد  تواندمیدارویی ضد درد  هایدرمان

 طوالنی شدن مراحل درد زایمانی 

  غیرضروریمداخالت جراحی 
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 پس از تولد نوزاد ومادر  یجدای 

 در شروع برقراری تماس پوستی مادر نوزاد ونیز شروع تغذیه با شیر مادر تأخیر 

 شودمیبیدار  سختیبهنوزاد  کهنحویبه آلودگیخواب. 

 کاهش رفلکس مکیدن نوزاد 

 و وزن گیری ناکافی هیپوگلیسمی ،زردی افزایش ،کاهش دریافت مصرف شیر 

 .:کندمیایجاد  نوزاد وتجویز مایعات داخل وریدی چه مخاطراتی در مادر 

  آوردمی وجود بهوزن زیادی را در نوزاد  کاهش و در مادر نوزاد شده الکترولیتموجب عدم تعادل. 

  گرددمیمایعات داخل وریدی موجب کاهش تحرک مادر. 

 

 

 

 

 

 نوزاد: و مادر باپوستمزایای تماس پوست 

  بخشدمیثبات  را شیرخوار تنفس وقلب  ضربان و ،کندمیرا آرام  شیرخوار ومادر. 

 داردمیبا استفاده از حرارت بدن مادر گرم نگه  را شیرخوار. 

  کندمیبه ثبات قند خون نوزاد کمک. 

  شودمیکمتر  انرژی مصرف و شودمیاسترس نوزاد کم  درنتیجه دهدمیرا کاهش  شیرخوارگریه. 

  کندمیرا با باکتری طبیعی روده مادر فراهم  شیرخوارروده  هایباکتریجایگزینی. 

 شودمینوزاد  و موجب برقراری پیوند عاطفی بین مادر. 

  که پستان مادر را پیدا کند. دهدمیبه نوزاد اجازه 
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 رفتارهای پیش از تغذیه در نوزاد پس از تولد:

  محیط جدیداستراحت کوتاه در وضعیت هوشیاری برای استقرار در 

  دست بانوک پستان  لمس ،وملوچملچایجاد صدای  ،انجام عمل مکیدن به دهان و هادستبردن 

 خیره شدن به ناحیه تیره پستان 

  ن با دهان بازآ گرفتن ویافتن نوک پستان 

  نع تماس پوست به پوست را نام ببرید:امو

 نگرانی اینکه نوزاد سرما خواهد خورد 

  نیاز دارد حمام ونوزاد به معاینه 

  خسته است. مادر واتاق زایمان شلوغ است 

  در دسترس نیستند. نوزاد وکارکنان بهداشتی برای مراقبت از مادر 

  نوزاد هوشیار نیست. ،نوزادش را بغل کند خواهدنمیمادر 

 :از پستان کمک کرد شیردهینوزاد برای اولین  و مادربه  توانمیچگونه 

که  کندمیتشویق  را اوقرار دارد بوی پستان مادر  باپوستتماس پوست  در ونوزاد روی قفسه سینه مادر  کههنگامی

 نوک پستان مادر کشیده شود. طرفبه

 ؟کندمیایجاد  شیردهیجهت  نوزاد وجراحی سزارین چه مشکالتی را برای مادر 

  نوزادش جدا مانده است. از و ،ادراری دارد سوند واست  وصل اوسرم به دست  ،است مضطرب ومادر ترسیده 

  است. خالی از انرژی تقریباًناشتا بودن  دلیل بهتحرک او کم است. هم قبل وهم بعد از زایمان 

  دریافت کرده است. بیهوشی و حسیبیبرای تسکین درد داروهای 

 است. تغییریافتهپروالکتین  سطح اکسی توکسین و 

 دارد بیشتر در معرض خطر عفونت قرار 

  که چرا زایمان طبیعی نکرده است. کندمیاحساس شکست 
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 :ایجاد کند شیردهیمشکالتی که ممکن است جراحی سزارین برای نوزاد جهت 

 احتمال خطر عدم تغذیه با شیر 

 .ممکن است مشکالت تنفسی بیشتری داشته باشد 

  رسدمینوزاد آسیب  گلوی وممکن است نیاز به ساکشن داشته باشد که به دهان. 

  دریافت دارو در مادر( دلیل بهباشد ) آلودهخوابممکن است نوزاد 

  کندمی کمتر را نوزاد ومادر  پوستیاحتمال تماس. 

 .احتمال دریافت شیر کمکی بیشتر است 

  شودمیبیشتر  نوزادان سایراز  عفونت بروز احتمال وممکن است به اتاق مخصوص مراقبت نوزادان برده شود. 

 مک به مادر سزارین شده جهت شیردهی را نام ببرید؟ک راهسه

 دراز بکشد به پهلو یا به روش زیر بغلی شیر بدهد 

 قرار دارد. هابخیهبالش روی  کهدرحالیدر حالت نشسته  شیردهی  

  بخورد. شیر روی مادر دراز کشیده و نوزاد وبخوابد  بازطاقمادر 

 :توجهقابلنکته 

  شودمیتوسین ز تولد منجر به ترشح هورمون اکسی توسط نوزاد پس ا هاله ونوک پستان  زودهنگاملمس 

  ؟کندمی شیردهیاکسی توسین چه کمکی به مادر در جهت 

  کندمیرا کنترل  خونریزی ورحم  ترسریعانقباض 

  کندمیبیشتری به کودکش پیدا  نزدیکی و عالقه ومادر عشق. 

 فوایدی دارد؟ چه وکلسترم چیست 

پاک شدن روده کودک از مکونیوم  به و باشدمیبرای نوزاد  زاایمنیاز عوامل  سرشار وکلسترم اولین شیر مادر است 

 .کندمیتکامل روده نوزاد کمک  به و پوشاندمی، کلسترم سطح روده را کندمیکمک 
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 عملکرد پروالکتین واکسی توسین

 هایسلول شودمیتولید کند واکسی توسین موجب  بیشتر یرشآرئول ها  شودمیپروالکتین هورمونی است که موجب 

 کند. شیر را به مجاری شیر سرازیر شدهمنقبضعضالنی اطراف آرئول ها 

 .شودمیدر مادر  آلودگیخواب وموجب آرامش  پروالکتین

را  شیرخوارکار  این .کندمیمجاری شیر سرازیر  داخل را شیر واطراف آرئول را منقبض کرده  هایسلولاکسی توسین 

 گویند.می این فرایند را رگ کردن شیر کندمیدر برداشت شیر از پستان توانمند 

 .کندمیمادر چگونه عالئم رفلکس اکسی توسین را تجربه 

 .انقباض دردناک رحم که همراه با خروج خون است 

  شدن شیر از پستان پاشیده وتشنگی ناگهانی مادر 

  پستاناحساس دوشیده شدن شیر از 

 ؟کندمیاکسی توسین کمک  رفلکس وبه ترشح  هایروشچه 

  لمس کردن شیرخوار ،صدای او شنیدن و شیرخوارنگاه کردن به 

  شیردهی احساس آرامش کند موقع ومادر آرام باشد 

  نوک پستان را لمس یا تحریک کند. آرامیبه ومقدار کمی شیرش را بدوشد 

 حس کند را او بوی ونزد خود نگه دارد  را شیرخوار 

 یا آشنایی با پستان است تا تغذیه معارفه ،اولین تغذیه پستانی: توجهقابلنکته 

 موقت چیست؟ طوربهعوامل مهم مهار اکسی توسین 

 درد شدید مثل شقاق نوک پستان یا بخیه محل سزارین یا اپیزیوتومی 

 شودنمیاکسی توسین آزاد ناامید کنید  شیردهی ضعف در مورد در استرس به هر علت اگر مادر را. 

  توسط مادر نیکوتین وهمچنین مصرف الکل 
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از کاهش تولید شیر چه اقداماتی  جلوگیری وتولید شیر  العملعکسبرای پیشگیری از مهار 

 الزم است؟

  پستان را خوب گرفته است. شیرخوارمطمئن شوید که 

  مکرر تشویق کنید شیردهیمادر را برای 

  پستان را بمکد. خواهدمیتا هر مدتی که  شیرخواراجازه دهید 

  پستان دوم را به او بدهد. سپس وتغذیه از پستان اول را پایان برساند  شیرخواراجازه دهید 

  شیر را بدوشد تا تولید شیر ادامه یابد. مکدنمی شیرخوارچنانچه 

 در برداشت شیر از پستان شیرخوارنقش 

برای  شودمیمهارکننده داخل پستان  برداشت ووسین رفلکس اکسی ت وپروالکتین منجر به تولید  شیرخوارمکیدن  

به نحو درست پستان را بمکد. چنانچه فقط  بایدشیرخوار باید اغلب اوقات  شیرخواربه  موردنیازتولید شیر به مقدار 

 شودنمینوک پستان را بمکد شیر خارج 

 ؟مکدمیتان را پس مؤثر طوربهشیرخوار  دهدمیعالئمی که نشان 

  نمایدمیکافی برداشت  شیر و مکدمیخوب  احتماالًچنانچه شیرخوار خوب پستان را گرفته باشد. 

  کندمیمکث کوتاه  گاه ودارد  عمیق وآهسته  هایمکیدنشیرخوار. 

  بشنوید. را آنببینید یا صدای  را اوبلع  توانیدمیشما 

 شودنمیطول تغذیه تو کشیده  در وپراست  شیرخوار هایگونه. 

  رسدمی نظر به راحت و کندمیرا خودش رها  پستان و رساندمیشیرخوار تغذیه را به اتمام. 

  بوده است. مؤثراو  مکیدن وکه شیرخوار شیر را نوشیده  گویدمیاین عالئم 

 :مکدنمیپستان را  مؤثر طوربهشیرخوار  دهدمیعالئمی که نشان 

 سریع دارد. هایمکیدن شیرخوار 



9 

 

  آورددرمی تاکتیکیا  وملوچملچصدای. 

 شودمیبه داخل کشیده  هایشگونه. 

  کندمی گریه ورا رها کرده  پستان ودر موقع پستان گرفتن آرام نگرفته. 

  خوردمیخیلی مکرر شیر. 

  رسدنمی نظر بهدر پایان شیر خوردن راضی. 

 مصنوعی نوک و هاشیشه رمشکالت ناشی از س

 پستان را برای  مکیدن وزنک نوزاد را دچار سردرگمی کرده  گول و شیشه سر ،مکیدن نوک مصنوعی

 .کندمیمشکل  شیرخوار

  شیر از پستان را  برداشت وتحریک الزم برای تولید شیر  دهدمیاستفاده از گول زنک مدت مکیدن را کاهش

 .دهدمیکاهش 

 شیر مادر دهندهافزایش هایراه

  نوزاد کمک کنند پس از تولد هرچه زودتر پستان را بگیرد.به 

 زنک استفاده نکند گول و شیشه سر از و اطمینان حاصل کنید که نوزاد پستان را خوب دردهان گرفته. 

  انحصاری با شیر مادر تغذیه کنند. طوربهشیرخوار را 

  کند تغذیه شیرخوارنیاز وبر اساس تمایل  اساس بر مکرراًشیرخوار را. 

  داشته باشد شیردوشیبار  12-8ساعت  24طی  در. داشته باشد شیردوشیساعت  سه هرمادر باید 

 در شب بیشتر  پروالکتین چون باشدشیردوشی داشته  باریکحداقل  و هم به شیرخوارش شیر بدهد هاشب

 .شودمیترشح 

  باعث افزایش شیرش شود استفاده کند چون باعث افزایش  تواندمیاگر مادر باور دارد که مواد غذایی

 .شودمیمادر  نفساعتمادبه
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 باید انجام بدهد کارهایچهجهت مراقبت از پستان مادر 

  استفاده نکند. ...لوسیون و صابون و از وپستان را فقط با آب بشوید 

  نیاز به حمام نیست. روزشبانهدر  باریکروزانه حمام کند بیشتر از 

 ندهد قرار فشارتحتنیست ولی اگر تمایل دارد باید نوعی باشد که پستان را  الزم بندسینه 

 :توجهقابلنکته 

 .دهدمیتولید شیر را کاهش  شیردهیمهار  هایالعملعکسچنانچه پستان خیلی پر باشد 

 مؤثرعالئم مکیدن 

 شودمیبلع شنیده  صدای واست  عمیق وآهسته  هامکیدن. 

 شودنمیداخل کشیده  به و رسدمی نظر بهپر  هاگونه. 

  خوردمیشیرخوار آرام شیر. 

  رسدمی نظر به راحت و رساندمیشیرخوار خودش تغذیه با شیر مادر را به اتمام. 

  کندنمیمادر احساس درد. 

 عالئم خوب گرفتن پستان

 آرئول بیشتر در باال دیده شود. تا پایین 

  است.باز  کامالًدهان شیرخوار 

  است. برگشتهلب پایین به بیرون 

  در تماس با پستان است. شیرخوارچانه 

 چهار نکته کلیدی وضعیت شیرخوار چیست؟

یا حمایت نمودن  گاهتکیهداشتن  ،رودررو بودن با مادر ،نزدیک پستان مادر بودن ،در یک امتداد بودن

 مادر
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 علل امتناع ورزیدن شیرخوار از گرفتن پستان

  شیرخوار در آن هنگام گرسنه نباشد.ممکن است 

  تغذیه کرده باشد. را شیرخوارممکن است شخص دیگری با بطری 

  باشد. ضعیف وبیمار یا کوچک  سرماخوردهشیرخوار ممکن است 

  باشد. داشتهنگه نامناسبیمادر ممکن است شیرخوار را در وضعیت 

 را برایش سخت نماید. شیرخوارش را تکان دهد که وضعیت پستان گرفتن مادر ممکن است 

 .ممکن است پستان مادر دچار احتقان شده باشد 

 بینی داشته باشد. ممکن است شیرخوار برفک دهانی یا انسداد 

  درد داشته باشد. قراردادشیرخوار ممکن است در وضعیتی که 

  ندارد. دوست شیرخوارممکن است مادر از صابون یا لوسیون یا عطری استفاده کند که 

 خیر زمانی که شیرخوار در حال گریه کردن است باید با پستان مادر تغذیه شود؟آیا 

یا  ،چکانقطره ،فنجان با ودوشیده شود  مادر شیرآرامش باشد ممکن است الزم باشد  بااحساسشیردهی باید همراه 

 با سرنگ به شیرخوار داده شود.

 راهکارهای پیشگیری از پس زدن پستان چیست؟

  نوزاد وپوست به پوست مادر  مکرر و زودرستماس 

  پستان گذاشتن شیرخوار را در یک محیط آرام به مادر داده شود. به وآموزش نحوه بغل کردن 

  باید صبور باشند. دهندهآموزش ودر مدتی که شیرخوار پستان گرفتن را یاد بگیرد مادر 

  مراقبت نمایند. آرامش و نفسشیرخوار با اعتمادبهاز 

 چیست؟ شیرخوار ومادر  اتاقیهماهمیت 

 کندمیگریه  کمتر و خوابدمی بهتر نوزاد 

  خوردنمی هم به نوزاد ومادر  وبیداریخوابریتم 
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  شودمیدر نوزاد  بیشترباعث وزن گیری  درنتیجه و شدهانجام خوبیبهتغذیه نوزاد. 

  شودمیشیرخوار انجام  تمایل ومیل  اساس برشیردهی. 

  کندمیپیدا  نفساعتمادبهمادر در مراقبت از نوزادش. 

  کندمیبدن مادرش عادت  هایمیکروبچون با شود می عفونت دچارنوزاد کمتر. 

  شودمی مادر وپیوند عاطفی بین شیرخوار  ارتقاءسبب. 

 نوزاد ومادر  اتاقیهمموانع 

 نگرانی در مورد خستگی مادر 

  نوزاد باید تحت نظر باشد. بااینکهعقیده 

 بردن نوزاد به نرسرسی برای انجام اقدامات الزم پزشکی 

 .در بخش بعد از زایمان فضایی برای گذاشتن کات برای نوزاد وجود نداشته باشد 

  نوزادش ازکارکنان در ضمینه آموزش مراقبت مادر  آگاهیعدم 

  که نوزادش را به نرسری ببرد کندمیمادر اصرار 

 ی نوزاد تقاضا اساس برغذیه شیرخوار اهمیت ت

  کندمی دریافت را بخشایمنیاز مواد  غنی وشیرخوار کلسترم که سرشار. 

  شودمیتولید  ترسریعشیر مادر. 

  شودمی ترسریعوزن گیری شیرخوار. 

  افتدمیزردی نوزاد کمتر اتفاق. 

 .احتمال احتباس پستان مادر کمتر است 

  که به نیاز نوزادش پاسخ دهد. گیردمیمادر یاد 

  گیردمیصورت  ترراحتبرقراری جریان شیر مادر. 

  شیرخوار کمتر است. گریه وطول مدت شیردهی بیشتر شده 
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 عالئم گرسنگی

 ایجاد صدای آرام ،چرخاندن سر به اطراف ،بیرون آوردن زبان ،باز کردن دهان ،افزایش حرکات چشم

 ...و ملحفه ویا پتو  انگشتان ،هادستمکیدن 

 عالئم سیری

  شودمیشیرخواران بدنی سفت دارند پس از تغذیه بدنشان شل اکثر. 

  زندمی کوتاه ویا مک های آرام  کندمیپس از سیر شدن سینه را رها. 

 آلودهخواببیدار کردن شیرخوار  هایراه

  بزند. وپادستتا  دسنگین را از رویش دور کنی هایلباس وپتو 

  کودک را شیر بدهد. ترعمودیدر وضعیت 

  تالش کنید. مجدا سپس ونیم ساعت صبر کنید 

 .از تکان دادن یا ضربه به گونه یا پای نوزاد بپرهیزید 

 قراربیآرام کردن نوزاد  هایراه

 نوزاد گرسنه است تغذیه با شیر مادر انجام شود. گر ،اگر کهنه نوزاد خیس باشد تعویض شود 

  آواز بخواند. ویرایشصحبت  او با کندمیبغل  را نوزاد کهدرحالی انجام شود. باپوستتماس پوست 

 در شب خصوصاًنوزاد را ماساژ بدهد  پاهای و هادست 

  اطرافیان نزدیک نوزاد سیگار نکشند. همچنین... نماید اجتناب سیگار مصرف وکافئین  خوردن ازمادر 

  احساس امنیت نماید. وپادست وکودک را طوری بغل نمایند که با حمایت سروتنه 

 خطرات شیر کمکی

  که دیگر او مایل به مکیدن پستان نیست. کندمی پر رامعده نوزاد 

  دهدمیتولید شیر را کاهش. 
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  گیردمیاسهال قرار  ازجملهمختلف  هایبیماریخطر  معرض دردرنتیجه  یافتهکاهشاثر حفاظتی شیر مادر .

 .دهدمیقرار  اگزما آسم ورا در معرض خطر آلرژی  شیرخوارهمچنین 

  یابدمیمادر کاهش  نفساعتمادبهدر صورت استفاده از شیر کمکی. 

 است برهزینه و غیرضروری. 

 دالیل گریه نوزاد

در  مشکلقولنج یا کولیک نوزادی گاهی  ،بیماری یا درد یا خستگی نوزاد ،ناراحتی ،گرسنگی ،تنهایی وبی حوصلگی

 و... نوشابه و قهوه ومصرف کافئین  ،سیگار دود داروها، تأثیر ،ذایی مادر استرژیم غ

 عالئم معتبر کفایت شیر مادر

با نوزاد اجابت مزاج  5-3 وادرارش روش باشد  رنگ وکهنه خیس داشته باشد  8-6از روز سوم پس از تولد نوزاد 

 گرم وزن گیری داشته باشد. 211-111هفته  در وداشته باشد 

 دالیل تولید ناکافی شیر

  مکرر غیر وکم  دفعاتبهشیر دادن 

  بندیزمان وشیر دادن از روی برنامه 

  ضعیف مکیدن وشیر دادن کوتاه 

  شیرخوارخوب نگرفتن پستان توسط 

  خستگی کند. یا اضطراب شدید داشته باشد. احساس ونداشته باشد  نفساعتمادبهمادر 

  باشد پرمشغلهمادر بسیار 

 شیرخوارانالگوی رشد طبیعی 

 .رسندمیبرابر وزن تولد  3به  سالگییک در ووزن تولد  برابر دوماهگی به  6-5شیرخواران در 
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 خوار شیرشیربهعلل ناکافی انتقال 

 ،شیرخواربیماری یا ضعف  ،دفعات کم یا کوتاه تغذیه ،نوزادمکیدن ضعیف  ،شیرخوارخوب نگرفتن پستان توسط 

 یا ضعف شیرخوار. بیماری

 علل تولید ناکافی شیر

از پستان  کافی شیربرداشت  عدم ،مدتکوتاه تغذیه واز روی ساعت  تغذیه ،ناکافی بودن دفعات تغذیه از پستان

 در شروع تغذیه پستانی تأخیر ،مکیدن ضعیف شیرخوار

 نکته:

 وشیرخواری که دچار بیماری مادرزادی قلبی است یا مشکالت عصبی دارد ممکن است علیرغم دریافت کافی شیر 

 نداشته باشد.ن وزن گیری کافی آمناسب  انتقال

 برای نوزادان نارس مادر شیراهمیت تغذیه با 

 کندمیمختلف پیشگیری  هایعفونتاست که از  کنندهمحافظتحاوی فاکتورهای ایمنی  مادر شیر. 

 کندمیمحتوی فاکتورهای رشد است که به تکامل روده کمک  مادر شیر 

  کندمیست که جذب شیر را آسان ا کنندههضم هایآنزیمشیر مادر محتوی. 

 کندمیچرب ضروری است که به تکامل مغز کمک  اسیدهایمحتوی  مادر شیر. 

  دهدمیشرایط مشابه را کاهش  یا گیریخون درد و شودمیموجب آرامش نوزاد. 

  دهدمیبه مادر نقش مهمی در مراقبت از نوزادش. 

  شودمی نوزاد وعاطفی بین مادر  پیوند وموجب آرامش کودک. 
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 زردی نوزاد پیشگیری نمود و آبیکم واز هیپوگلیسمی  توانمیچگونه 

  نوزاد وبرقراری هرچه زودتر تماس پوست به پوست مادر 

  نوزاد ومادر  اتاقیهم ،هرچه زودتر از پستان مادرتغذیه 

 دارد. مؤثر بررسی نوزاد که مکیدن خوب و 

  نوزاد( مؤثرشیر با فنجان به نوزاد )در صورت مکیدن غیر  دادن ودوشیدن شیر 

  مادر شیر غیرازبهاجتناب از تغذیه نوزاد 

مدت محدود نیاز به  به ولی شودمیبهترین غذا محسوب  هاآنبرای  مادر شیرنوزادانی که 

 دارند: کمکی شیر

  1511نوزادان نارس با وزن کمتر از 

  هفته 32کمتر از  باسننوزادان 

 که نیاز به  کیلوگرم 4، نوزادان باالی هادیابتیدر معرض خطر هیپوگلیسمی هستند مثل مادر  نوزادانی که

 گلوکز اضافی دارند.

  اندشدهدر طی زایمان دچار استرس نوزادانی که. 

 یا شیر خشک معمولی را بخورند: مادر شیرنوزادانی که نباید 

 .نوزادان با شرایط نادر متابولیک نظیر گاالکتوزومی که شیر بدون گاالکتوز نیاز دارند 

  و والین ایزولوسین ،که به شیر بدون لوسین شربت افرابیماری با بوی ادرار  مبتالبهنوزادان 

 .نیاز دارند 

  فنیل آالنین نیاز دارند. مخصوص شیربیماری فنیل کتونوریا که  مبتالبهنوزادان 
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 چرا مادران باید دوشیدن شیر را یاد بگیرند:

 برای سبک کردن پستان محتقن ¥

 برای تشویق نوزاد که پستان را بگیرد ¥

 طوالنی دارد داخل دهان نوزاد بدوشد. مکث وچنانچه مکیدن نوزاد ضعیف است  ¥

 نیست. مؤثرشیرخوار قادر به مکیدن  کهوقتیشیر  تولید وبرای حفظ  ¥

 

 

 

 تحریک رفلکس اکسی توسین() شیراقدامات الزم برای به جریان انداختن 

  باشد. ریلکس و راحت ومادر آرام 

 .مادر باید به نوزادش فکر کند یا حتی به عکسش نگاه کند 

  گرم کند. را آن و دهد ماساژ آرامیبهمادر پستانش را 

  بغلتاند نشانه وبین دو انگشت شصت  آرامیبهمادر باید نوک پستانش را. 

 بدوشد باید راچه زمانی مادر پس از تولد شیرش 

 ساعت اول پس از تولد 6 ترجیحاً

ساعت بدوشد. کل مدت  24بار یا بیشتر در  6 حداقل و دقیقه 21اگر دوشیدن برای افزایش تولید شیر است مدت 

 .باشدمیدقیقه  111 روزشبانهدوشیدن در 

 :شودمیتغذیه انجام  هاییراهاگر شیرخوار نتواند پستان را بمکد از چه 

 فنجان ،نوزاد دردهاندوشیدن مستقیم  ،قاشق ،چکانقطرهیا  سرنگ ،لوله معده )دهانی یا بینی(
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 تغذیه با فنجان چه منافعی برای نوزاد دارد:

o  تهاجمی نیست.برای شیرخوار خوشایند است چون 

o  استفاده کند. هاطعمکه از زبانش برای یادگیری  دهدمیبه شیرخوار اجازه 

o  کندمیتحریک  را شیرهضم. 

o  کندمیرا تشویق  بلعیدن و مکیدن وهماهنگی تنفس. 

o  آیدمی وجود بهتماس چشمی  امکان وباید شیرخوار را بغل کرده. 

o  را کنترل کند. دریافتی شیر مقدار وسرعت  که دهدمیبه شیرخوار اجازه 

 نکته:

 روز قابل نگهداری است. 8درجه به مدت  4-0مای د در شیر

 احتقان پستان

موجب تورم پستان  لنف و خون ،چنانچه پستان از شیر تخلیه نشود شیر باشدمیاحتقان همان پری طبیعی پستان 

 .شودمیناک شدن آن ددر و سفت وشدن پستان  داغ وموجب ادم  درنتیجه شیر را متوقف خواهد کرد. جریان وشده 

 نماید. کمپرس سردمادر پستان را  تغذیه مابین و تغذیه شود مکرراًبرای رفع احتقان باید شیرخوار 

 علل احتقان پستان:

 در شروع تغذیه با شیر مادر پس از تولد تأخیر 

 پستان گرفتن نادرست تغذیه نا مکرر 

 عدم تغذیه شیرخوار در شب 

 موارد زیر مفید است: در شیردوشیدن 

  پستان را بمکد خواهدنمیوقتی شیرخوار 

  مادر دچار انسداد مجاری شیر شدهوقتی  ،شودمیشیرخوار دور  از مادروقتی 
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 .وقتی چند قطره از شیرمی خواهید که شیرخوار را به مکیدن تشویق کنید 

 خود بمالد. از شیر پسین را نیاز دارد که به نوک پستان زخمی مقداری مادر کهوقتی 

 مادر شیرذخیره کردن 

 وساعت  8به مدت  گرادسانتیدرجه  25-15حرارت  در وساعت  4مدت  گرادسانتیدرجه  37-25حرارت  در شیر

 3فریزر تا  در وهفته  2تا  جایخیدر  روز 8درجه تا  4-2 مای بادیخچال  در ساعت و 24درجه تا  15دمای زیر  در

 ساعت قابل نگهداری است. 24ماه قابل نگهداری است. شیر منجمد شده در طبقه یخچال تا 

 چگونگی کمک به مادر برای رفع احتقان

 ،مکرر شیردهی جهت مادرتشویق  ،به شیرخوار جهت خوب گرفتن پستان کمک ،را بدوشد هاپستان شیردهیقبل از 

 .کندمیکمک  هاپستان تخلیه جریان انداختن و به ردنکدوش گرفتن یا حمام 

کمپرس سرد در  ،در مادر نفساعتمادبهایجاد  ،کندمیکردن مادر به جریان شیر کمک  ریلکس و گردن وماساژ پشت 

 شیرخوار تغذیهفواصل 

 ماستیت

 ماستیت که ،شودمیپستان تورم بافت  باعث و کندمیایجاد انسداد مجرا دریک قسمت پستان جمع شود  شیر اگر

 ولی ممکن است عفونی شود.ابتدا غیر عفونی بوده  در .شودمینامیده 

 دالیل ایجاد ماستیت

 بیدار نشدن نوزاد وعدم توجه مادر به عالئم گرسنگی نوزاد. دلیل به مکرر ناتغذیه 

 پستان ازیک قسمت  از شیر مکرر برداشت نا

 انگشت مادر فشار ولباس تنگ خوابیدن روی پستان  علت به پستان از ناحیه یکفشار موضعی به 

 عالئم انسداد مجرا
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 تب ندارد. مادر واست  حساس وتوده دردناک  روی این قسمت قرمزمی شود پوست واحساس توده در پستان 

 عالئم ماستیت

 عمومی بدن دردهای وسردرد  ،خستگی یا تهوع ،لرز تب و ،پستان از ایناحیه قرمزی ودرد 

 درمان ماستیت

  بخورد شیرپستان کنترل شیرخوار که درست  از از پستان تغذیه مداوم شیرخوار شیر مکررتخلیه 

  عرضه کند را مبتال پستان ابتدا ،بدهد شیر مکرراًبخواباند تا  خود کنارمادر شیرخوارش را در. 

  (مجرای بسته ماساژ مالیم) شیرکمک به جریان بهتر 

  باشد تنگ نداشته بندسینه یالباس تنگ  که مادرکنترل. 

 تب بروز صورت در خصوصاً جهت مادر مصرف مایعات فراوان 

 مبتالبه ماستیت مادر در بیوتیکآنتیهای مصرف  اندیکاسیون

 تب داشته باشد. بیشتر یاساعت  24 برایمادر 

 مثل شقاق عفونی نوک پستانوجود داشته باشد.  عفونت بروز احتمال بر شواهدی

 اقدامات الزم جهت رفع ماستیت علیرغم عالئم مادر فروکش نکرده باشد

 روزاست 14-11 بیوتیکآنتیدوره 

 سفالکسی ،آموکساسیلین ،وگزاسیلیندیکل ،کلوگزاسیلین ،نام داروها: اریترومایسین

 درد نوک پستان

نحوه نادرست  مربوط به زیاداحتمالبه شودمیطفل برطرف  کردن بارها و شودمی ایجاد دردی که در شروع شیردهی

 پستان گرفتن شیرخواراست.
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 وبه سوختن را  آن مادر ودارد  ادامه هنوزشیردهی  پایان از پس و شودمی طفل بدتر خوردن شیر طی دردردی که 

 برفک هان( عامل.)آلبیکنس استبه کاندیدا  مربوط کندمیخنجر تشبیه  فرورفتن

 .باشدمی پوستهپوسته ،دارخارش ،براق ،پستان قرمز ظاهر نوک

 نوک پستان درد وعلت زخم 

 پستان گرفتن نادرست متعاقب احتقان پستان گرفتن نادرست 

  شیرخوار دهان ازکشیدن پستان 

 بدون قطع مکش شیرخوار 

 .شیردوشی که قدرت مکش زیادی دارد 

 درمان زخم نوک پستان

  را برطرف نمود ایجادکنندهبرای درمان باید علت. 

 نوک سینه بمالید را روی شیر مقداری از شیردهی اتمام از پس. 

  دهید قرارروی پستان  گرم و مرطوب یکپارچه شیردهی ازقبل. 

  است شروع کنید. مشکل دچار کمترکه  پستانی از را دادن شیر شیردهی بار هردر 

  کنید جدا سینه از آرامیبه را او برد خوابش وشیرخوار است  دردهانزمانی که پستان. 

  ید.بشوی در روزبار یکنوک پستان را فقط 

 دارد فرورفتهکمک به مادری که نوک سینه 

 کند برقرار مداوم وتماس پوست باپوست  تولد ازبالفاصله بعد  ¥

 صحیح به مادر داده شود. شیردهی وآموزش نحوه صحیح بغل کردن نوزاد  ¥

 دهانش را باز کند شیرخواربه مادر پیشنهاد کنید قبل از شیردهی کاری کند که  ¥

مادر را تشویق کنید قبل از شیردهی نوک پستانش را  همچنین و)لمس نوک پستان با دهان شیرخوار(  ¥

 برجسته نماید. آرامیبه
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 تفاده از سرنگ برای بیرون آمدن نوک سینه هنگام شیردهیاس

  داروخانه تهیه کنید.سی سی 21یک سرنگ 

 .یک کاتر یا چاقوی کوچک ولی تیز بردارید 

 شود ببرید تا سر آن کامالً باز شود.سر سرنگ را از کمی باالتر از جایی که سوزن به آن وصل می 

 بماند خالی آن سر تا بکشید سرنگ کل سومکی حدود را سرنگ ٔپیستون یا دسته. 

  بگذارید خود ٔاید روى نوک سینهرا که بریده طرفآنانتهاى صاف. 

 .نوک سینه را وارد سرنگ کنید 

  دیدارنگهثانیه  31تا نزدیک به انتها بکشید و  یآرامبهپیستون را. 

  برگردانید تا مکش کم شود. یآرامبهسپس آن را 

 سرنگ را بردارید 

  ثانیه تا یک دقیقه این کار را انجام دهید. 31مدت  روزبهچند بار در 

 رف کردن احتقان سینه مادرانی کهطاقدامات الزم برای بر

  با کمپرس سرد  بعضی وبعضی مادران با کمپرس گرم  ،را کمپرس نماید هاپستاندهید که  آموزشبه مادر

 .کنندمیاحساس راحتی 

  بدوشد. کندمیمادر را باید شیرش را تا حدی که احساس راحتی 

 وفن یا پاراستامول استفاده کند.رجهت برطرف کردن درد از مسکن طبق نظر پزشک مانند ب 

 تورم گذاشتن برگ کلم خام روی پستان جهت کاهش درد و 

 پستان درمان آبسه

  شود. آبسه تجمع چرک در داخل پستان است.چنانچه ماستیت زود درمان نشود ممکن است منجر به آبسه 

  ضایعه همراه است.محل با تغییر رنگ  گاهی ودر این حالت تورم دردناک 

  سرنگ تخلیه یا جراحی شود. وسیلهبهمحتویات آبسه باید توسط پزشک جراح 
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 شیرخوار پستان گرفتن  با وقسمت تخلیه آبسه یا برش جراحی به حد کافی دور از آرئول باشد  کهدرصورتی

 ادامه دهد. اششیردهیبه  تواندمیتداخل نکند مادر 

Nipple Shied 

 عوارض مصرف نیپل شیلید یا نوک مصنوعی:

رفلکس اکسی توسین  کاهش ومنجر به تولید کمتر شیر  درنتیجه دهدمیتحریک پستان نوک پستان را کاهش 

 .شودمی

 .دهدمیبدن شیرخوار را افزایش  آبیکم وخطر وزن گیری ناکافی 

 .کندمیبا مکیدن پستان توسط شیرخوار بدون نوک مصنوعی تداخل 

 .شودمیدر شیرخوار  عفونت وقارچ یا عامل برفک  یا و هاباکتریمحل تجمع 

 .شودمیشدن نوک پستان مادر  سائیده وسبب تحریک پوستی 

 عفونت قارچی کاندیدا )برفک(

درمان  علت بهکه  هابیوتیکآنتیمصرف  دنبال به. شودمیبرفک عفونتی است که توسط قارچ کاندیدا آلبیکنس ایجاد 

 .نمایدمیبروز  شودمیتوسط مادر مصرف  از سزارین پس وماستیت 

 عفونت برفکی هاینشانه

  کشنده داشته  تیر ودرد عمیق  ،برسد نظر به شدهتحریک ونوک پستان مادر ممکن است طبیعی یا قرمز

 باشد

  دردناک است. شیردهینوک پستان مادر در فواصل 

  ممکن است عفونت قارچی  شیرخوار سفیدی روی مخاط دهانش داشته باشد. هایلکهشیرخوار ممکن است

 واژینال داشته باشد.
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 درمان برفک

  روز 7درمان دارویی به مدت 

 قرارگیریخورشید  نور وهی در معرض هوا بهتر است نوک پستان مادر پس از شیرد. 

  صابون و داغ ن با آبآ شستشوی وروزانه  طوربه بندسینهتعویض 

 اقدام نماید درمان جهت مادر ،در صورت وجود عفونت واژینال. 

  مفید شیرخوارپس از تعویض پوشک شستشوی 

 هفتگی تعویض نماید. طوربه ودقیقه بجوشاند  21استفاده از گول زنک روزانه  صورت در 

 )فرنولوم کوتاه( زیرزبانیگره 

 روی لثه پایین را بپوشاند. تواندنمی زبان و شودمی فرنولوم کوتاه سبب محدودیت حرکت زبان

 .شودمینوک پستان  زخم وباعث درد  درنهایت ودرنتیجه باعث سائیده شدن نوک پستان 

خوب وزن  یجهدرنتشود و  روروبهبا مشکل  خوردن یرشدارد، ممکن است در مکیدن و  یرزبانیزگره نوزادی که 

 .برندیمنگیرد، بنابراین والدین به دلیل خوب وزن نگرفتن، نوزاد را نزد متخصص اطفال 

 عالئم:

 . باشد دوشاخهنوک زبان  ترسادهنوک زبان یک فرورفتگی داشته باشد یا به عبارت 

 . زبانش را از دهانش بیرون بیاوردنوزاد نتواند     

 .نوزاد نتواند زبانش را به سقف دهانش برساند    

 تغذیه مادران شیرده

کافی بخورند ولی نیاز نیست غذای مخصوص بخورند مادر باید به میزان کافی  مایعات وکه غذا  دارند نیازتمام مادران 

 دریافت کنند.معدنی از غذاهای مختلف  مواد و ویتامین واز پروتئین 
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بارداری در صورت وجود سه شرط  جهت پیشگیری از ()آمنوره شیردهی LAM روش اثربخشی

 است: پذیرامکان

 قاعدگی مادر هنوز شروع نشده باشد.

 طوالنی نباشد. اششیردهی فاصله وانحصاری کودکش را با شیر خود تغذیه کند )روز و شب(  طوربهمادر 

 داشته باشد.ماه سن  6شیرخوار کمتر از 

 موارد منع شیردهی

 سایکو تراپاتیک ،داروهای تخدیر کننده مثل ضد صرع

 الکل ،کوکائین ،آمفتامین ،الکل ،در مواردی که مادر اعتیاد به نیکوتین

 ...حشیش و ،ها بنزودیازپین ،اپیوئیدها

 الزم برای ترک داده شود. هایحمایت وتشویق کرد  هاآنباید به عدم مصرف  را مادر

 سیتوتوکسیک نیاز به قطع شیردهی در خالل درمان دارند. درمانیشیمیداروهای 

منجر به سرکوب تیروئید یا اختالل  توانمی هامخاط ومصرف زیاد ید موضعی )بتادین( بخصوص روی زخم باز 

 باید اجتناب شود. الکترولیت در شیرخوار شود و

 وض جانبی داروها توجه نموده رادامه شیردهی داشته باشد و باید به عوا تواندمیداروهای که مادر 

 :کنترل نماید آلودگیخواب ازنظررا  شیرخوار

 پزشک از داروی جایگزین استفاده شود.( نظر زیربهتر است ) تشنجداروهای ضد  ،درمانیروانداروهای 

 آنتی بیوتیک ها )سیپروفلوکساتین( ،مترونیدازول ،تتراسایکلین ،فنیکلکلرام
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 باید از نظر زردی کنترل شود. را درمان شیرخوار طی درداروهای که 

 سولفادوکسین ،کوتریماکسازول ،داپسون، سولفا متوکسازول، هاسولفونامید

 را کاهش دهد: داروهای که ممکن است تولید شیر

 داروهای مدر مانند تیازید و ارگومترین. ،هااستروژنبارداری، مانند  پیشگیری از هایقرص ،استروژن

 برای مادر ایمن هستند: هاآنشیردهی مصرف  دوران درداروهای رایجی که 

 ها ایبوبرفن ،ASA،استامینوفن مثل ،برهاتب ،هامسکن

 اریترومایسین. ،کلوگزاسیلین ،آموکسی سیلین ،سیلینآمپی مانند :هابیوتیکآنتی

 وداروهای ضد جزام داروهای ضد سل

 به جزمفلوکین فنسیدار() ماالریاداروهای ضد 

 داروهای ضد انگل وضد قارچ

اسید ها  آنتی آنتی هیستامین ها، ،کورتیکو استروئید ها ،مثل سالبوتامول (برونکو دیالتورها )گشادکننده برونش

 هاویتامین و آهن ،ی مانند یدوداروهای مکمل تغذیه ا دیگوکسین وداروهای ضد دیابت وداروهای ضد فشارخون،

 مادرانی که قادر به ادامه شیردهی هستند:

 شروع درمان شیردهی از پستان مبتال نیز آغاز شود. با از پستان سالم انجام و شیردهی :آبسه پستان

 امکان به شیرخوار واکسن مربوطه تزریق شود. مجردبهساعت اول زندگی یا  48طی  :B هپاتیت

 شیرخوار درمان شوند. و برنامه کشوری مادر اساس بر سل:

 از مادران نیاز به حمایت دارند: یککدامبرای مراقبت از شیرخوار 

  مراقبت کودکان دیگر دارند. ازجملهمادرانی که وظایف زیادی 
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  اندشدهمادرانی که اولین بار باردار. 

  دارندمشکلمادرانی در تغذیه شیرخوارشان. 

  کنندمیمادرانی که خارج از منزل کار. 

 چندانی با دیگران ندارند. تماس وکه تنها هستند  مادرانی 

  کنندمیاز افراد زیادی دریافت  کنندهگیج هایتوصیهمادرانی که. 

  یا بیماری دارند. مشکلاگر مادر یا فرزندش 

  

 نکته:

از دست دادن  ناراحتی پستان و درد و موجب رنج او وناگهانی از شیرگرقت چون این کار  طوربهشیرخوار را نباید 

دیگر را  غذاهای ورا کاهش دهد  خوردن شیرتعداد دفعات  تدریجبهبه کودک اجازه دهید  شودمیمنبع غذایی کودک 

 مادر باشد. موردتوجهباید همچنان  مصرف کند و

 مادر شاغل پس از برگشت به کار شیردهی را ادامه دهد؟ شودمیچرا توصیه 

 .شودمیمراقبت کودکش  برای( لذا کمتر ناچار به ترک محل کار )مرخصی شودمیفرزندش کمتر بیمار 

 دهدمینطوری که خوابیده نوزادش را شیر یهم چون ،استراحت بیشتری دارد هاشب

 .کندمیخوارش پیدا وقت با شیر گذراندن وفرصت بیشتری برای نزدیکی 

 کندمیشانس استراحت در حین شیردهی را فراهم 

 .کندمیفراهم  شیرخوار وعاطفی خاص بین مادر  برقراری ارتباط

 ؟شودمیچه راهکارهای برای مادران شاغل شیرده توصیه 

  را ادامه دهید. مادر شیربا  مکرر وماه(  6در طول مراحل شیردهی تغذیه انحصاری )تا 

  را بدهد. خودش شیر وکودک باهم هستند مادر مادرهرگاه 
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  شروع نکند. ماهگی 6 تراز زودغذای کمکی را 

 .چنانچه ممکن است در محل کار هر سه ساعت شیرش را بدوشد 

  (محبت وشده خودش به شیرخوار بدهد )با آرامش  شیردوشیدبه مراقب کودک یاد بدهد که از 

  نماید. جلب را هاآن حمایت وبا سایر مادران شیرده تماس داشته باشد 

 

 

 مختلف شیردهی هایروش

 باشد زانوهایش کمی باالتر از باسن

 زانوها باال بردن منظوربه ذاشتن زیر پائیگ

 بدن شیرخوار رو به مادر متمایل شدن

 استفاده از بالش برای راحتی و حمایت شیرخوار

 شیردهی( )بالششکم مادر  و پائین هارانروی 

 شیرخوار با پستاننمودن  سطحهم منظوربه

 مادر نباید به عقب یا جلو بروی شیرخوار خم شود
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 اگر مادر روی تخت نشسته است

 (درجه 91قائم ) طوربهباال آوردن پشتی تخت 

 برای پشت مادر از بالشاستفاده 

 زیر بازوی مادر ایو گذاشتن بالش برای زیر زانوها 

 شکم مادر نییو پا هارانگذاشتن بالش روی 

 اگر مادر به پهلو خوابیده است

 از مزایای این روش:

 احساس خستگی کمتر در این روش

گذاشتن یک حوله یا پتو لوله شده در شکاف پشت شیرخوار که به پشت نچرخد.حمایت پشت کودک توسط دست 

 اول پس از سزارین ساعات درشیردهی باالیی مادر
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 شیردهی در وضعیت بیولوژیک

 ایجاد واکنش ضد جاذبه و کمک به گرفتن پستان

 پستان با تماس اولیه چانه و دهان پر از هاله خودخودبهنوزادی و گرفتن بدون کمک و  یهاواکنشتحریک بهتر 

 شیردهی یهامهارت در کسبروشی آسان و سریع و بدون نیاز به آموزش  
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