
 

 

 شبکھ صحت و درمان زنان و کودکان
 

 ) EBMشیر دوشیده مادر (
 . دھدیمعلومات م)EBMاین برگھ اطالعاتی درباره نحوه دوشیدن، ذخیره و انتقال شیر دوشیده شده (

کمک می کند تا سالم باشد و با عفونت ھا مبارزه  ، بھترین غذا برای کودک شماست. این بھ کودک شماپلھ ایفلھ شیر مادر، از جملھ 
 ) نام دارد.colostrum( ایفلھ شما  بعدازوالدت یکند. اولین شیر

 شیر مادر خود را بدوشید؟ دیباچرا

است، برای افزایش میزان شیر خود، یا اگر بھ  کنندهھای شما بسیار پر و ناراحت اگر نوزاد شما نارس است یا بیمار است، اگر سینھ
گردید و مراقب دیگری نیاز بھ شیر دادن بھ کودک شما دارد، ممکن است الزم باشد شیر خود را بدوشید. اگر شیر سر کار برمی

شیر دوشیده شما برای کودک مھم است. تماس پوست با پوست و آرام بودن ممکن بھ امدن  -تمرین کنید  دوشیدن برای شما سخت است
 شیر شما کمک کند کھ در آن زمان شیر شروع بھ جاری شدن می کند و میزان ذخیره شما افزایش می یابد.

 :دست لھُ یبوس نحوه شیر دوشیدن

 : دست ھای خود را کامال بشویید1مرحلھ 

  : سینھ ھای خود را بھ آرامی ماساژ دھید2مرحلھ 

 : انگشت شست و اشاره (انگشت شھادت) خود را در ھر طرف نوک پستان خود قرار دھید. 3مرحلھ 
 سینھ خود را بھ سمت عقب فشار دھید، سپس انگشت و شست خود را بھ ھم فشار دھید.

استفاده از یک ظرف کوچک . وشیدمناسبی دارد، بد پوش : در یک ظرف تمیز استریل شده کھ 4مرحلھ 
(برای نوزاد نارس یا بیمار در کنید.  فریزدر جلوگیری از ضائع شدن کمک می کند، بھ خصوص اگر بخواھید شیر دوشیده خود را 

 بیمارستان، از ظرف استریل تھیھ شده توسط بیمارستان استفاده کنید)

                            

 استفاده از پمپ سینھ:برای دوشیدن با 

 دست ھای خود را کامال بشویید >

 ھیکھ توسط سازندهُ پمپ تھ توانند دستی، برقی یا حامل باطری باشند. پمپ را با پیروی از دستورالعمل ھای سازندهمی ی سینھھاپمپ>
مپ، برای مدت کوتاھی توسط دست بدوشید، تنظیم کنید. اگر سینھ ھای خود را بھ آرامی ماساژ دھید یا قبل از استفاده از پ شده است

 ممکن است متوجھ شوید کھ شیر شما راحت تر می آید.

      

دوشیدن را در آب گرم و صابون بشویید و خوب بشویید. قطعات وسائل پمپ پس از استفاده از پمپ، آن را کامال تمیز کنید. وسائل >
 دار نگھ دارید. پوش ا خشک شوند. قطعات را در یک ظرف تمیز قرار دھید و بگذارید در ھو  پاک دستمالرا روی یک 

ئل دوشیدن شما باید ھر روز استریل شوند. این برای محافظت از شما و کودکتان در برابر میکروب ھا مھم است. می توانید آنھا وسا>
و سپس آب  دیاندازیدرآب سرد ب وسایل خود،  کنید. برای جوشاندن تر یاویمیکرا بجوشانید، از مایکروویو استفاده کنید یا در محلول 

دقیقھ بجوشانید و سپس بگذارید خنک شوند. وقتی خنک شدند آنھا را از آب خارج کنید و بگذارید با ھوا خشک  5را بھ جوش بیاورید. 
 شوند و در ظرف تمیزی نگھ دارید.



 

 

 : دیرا دوش ریش دیوقت با یچ
 8حداقل شدن کودک شروع کنید.  تولد ساعت 6قبل ازاگر کودک شما بالفاصلھ پس از تولد قادر بھ شیر خوردن نیست، شیردھی را 

 شیر بدوشید. این بھ شما کمک می کند تا شیر خوبی داشتھ باشید. در روز بار

 .بدوشید ررایشدر شب نیزبرای تولید شیر بھ اندازه نیاز کودک شما، مھم است کھ 

 800تا  600در ابتدا فقط بھ مقدار کمی شیر نیاز دارند، اما برای تامین طوالنی مدت، مھم است کھ سعی کنید ماریب نوزادان نارس یا 
 پس از تولد، دوشیده شود.  روز 14تا  10ساعت،  24لیتر در میلی

 :EBM شده دهیدوش ریشذخیره سازی، حمل و نقل و استفاده از

خود را در اولین فرصت پس از دوشیدن در یخچال یا فریزر قرار دھید. در  EBMنگھداری شود.   محفوظطورشیر مادر باید بھ 
نھ در درب، نگھ دارید.  -را در قسمت پشتی کھ سردترین است  EBMیخچال، 

 

یا بیرون می روید، از کیسھ  اگر شیر تازه یا یخ زده باشد می توانید آن را حمل کنید. اگر شیر مادر خود را بھ بیمارستان می آورید
خنک کننده یا کولر پر از یخ یا کیسھ یخ ژل استفاده کنید. تا جایی کھ می توانید آن را سرد نگھ دارید و بھ محض رسیدن بھ منزل، آن 

 شود. ساعت از آن استفاده 24منجمد در طول حمل و نقل آب شده باشد، باید ظرف  EBMرا در یخچال یا فریزر قرار دھید. اگر 

 منجمد را بھ آرامی در یخچال یا با قرار دادن ظرف در آب گرم ذوب کنید. شیر دوشیده شده>

o  ساعت قابل استفاده می ماند. 24اگر در یخچال ذوب شود 

o  ساعت در یخچال نگھداری شود. 24ساعت استفاده شود یا حداکثر  4اگر در آب گرم ذوب شود، باید ظرف 

 ا دوباره منجمد نکنید.ذوب شده ر شیر دوشیده شده>

 ظرف آب گرم ذوب کرد.  در برای استفاده از شیر مادر می توان آن را با قرار دادن>

این می تواند شیر را بھ طور ناموزونی گرم کند و ممکن باعث سوختن  – برای گرم کردن شیر مادر از مایکروویو استفاده نکنید>
 کودک شما شود.

  شتر:برای راھنمایی یا اطالعات بی>

تماس بگیرید یا 1300 364 100راھنمای والدین بھ شماره  تلفون یا  1300 733 606با خدمات صحی کودک و خانواده بھ شماره 
 دیراببن    www.cyh.comویب سایت 

 روز ھفتھ. 7و  ساعتھ mum 2 mum 1800 (24( 1800 686 2 68راھنمای تغذیھ با شیر مادر استرالیا   تلفونتماس بگیرید با 

 از قابلھ یا مشاور شیردھی خود بپرسید

 برای اطالعات بیشتر 
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