
 

 

 

 

     52شير دوشيده شده در حرارت اتاق 

تاق   درجه كه در معرض منبع نور نبقشد(

 سقعت ققبل نگهداري است. 8-6

 48درجاه ( تاق    4تق  5 دمقي در يخچقل 

 سقعت ققبل استفقده است.

 هفتاه و در   جقي يخي يخچقل تاق دو  در

نگهداري مي ققبل مقه  3فريزر خقنگي تق 

 بقشد.

 

 
 

  دوشيدن شير نبقيد دردنقك بقشد و اگر

كند روش غلط است  دمقدر احسقس در

توجه شود كه نبقيد نوك پستقن فشقر 

داده شود چون بق فشقردادن نوك پستقن 

شير خقرج نمي شود و مقنند  يق كشيدن آن

 .است كه كودك نوك پستقن را بمكدن اي

 

 
 
 

    چقنه شير خوار در تمقس بق ساينه ماقدر

 بقشد. 

 .لا    دهقن شير خوار بقيد كقمال بقز بقشد

پقئين شير خوار به طرف خقرج برگشاته  

 بقشد. 

   نوك و بيشتر هقله پستقن بقيد در دهاقن

 شير خوار قرار گيرد. 

 سيري كند سينه را  نوزاد وقتي احسقس

كشايده   و نوك سينه بلند تر ورهق كرده 

 .تر از حقلت عقدي مي شود

  صداي قورت دادن شيرخوار بقيد شنيده

ه بقشاد  دگونه هقي نوزاد بقيد بر آمشود. 

 .نه فرو رفته

 

 

 

 
  راحت . دستهقيش را تميز بشويدمقدر

بنشيند يق بقيستد و ظرف را نزديك 

  پستقنش قرار دهد.

  سينه(دست را كمي بطرف داخل  قفسه 

برده و سپس به كمك شست و انگشتقن 

بطرف جلو بيقورد وروي حفره هقي 

شيري كه زير هقله قرار دارند فشقر وارد 

پستقن را فشقر . كند تق شيرخقرج شود

. اين عمل را تكرار كند داده رهق كند و

در مرحله اول شير خقرج نمي شود ولي 

قطره  بعد از چند بقر تكرار كردن شير

به بيرون آمدن بقيد اين قطره شروع 

عمل در جهقت مختلف هقله تكرار شود 

هقي پستقن دوشيده شود  تق تمقم قسمت

و مي تواند از هر دو قسمت براي 

 دوشيدن هر دو پستقن استفقده كند. 

 دوشیدن شیر با دستنحوه 

 
 
 
 
 

 نحوه پستان گرفتن شیر خوار

 مدت ذخیره كردن شیر دوشیده شده



 

 

 بیمارستان ابن سینا نورآباد

 

 
 

 

 
 

  آموزش گردآوری و تنظیم: واحد
 

منبع: بسته مراقبت از نوزاد سالم وزارت 

 9911بهداشت 

 
 

 

 

 

  يق نيمه عماودي  شيرخوار در حقل عقدي

 .در بغل نشقنده شود

   يرخوار فنجقن كوچك شير روي لا  شا

 .نگهداشته شود

  فنجقن را كمي كج نموده تق ل  شيرخوار

تمقس پيدا كند  بقيستي فنجقن به آرامي 

روي ل  تحتقني او قرار گيرد و لبه هاقي  

قسمت خاقرجي لا  فوقاقني     فنجقن بق

 .(تمقس يقبد

  شيرخوار ريخته نشود ودهقن شير درون 

ش نگه داشته شود تق فقط فنجقن روي لب

 .شير را بنوشد

 زبقنش مي نوشاد و   نوزاد نقرس شير را بق

يق شيرخوار بزرگتر شير را  نوزاد رسيده و

مي مكد و يق جرعه جرعه مي نوشد و در 

طاراف  ي از شاير از ا اين حقلات مقادار  

 .دهقنش مي ريزد

 

     

 

  

 

  براي نگهداري شير در فريزر سه چهقرم

 در آن بسته شود ظرف از شير پر شود و

و پس از نوشتن تقريخ دوشيدن شير؛ در 

 .فريزر گذاشته شود

  براي استفقده از شير دوشيده منجمد

نگه شده ظرف را بقيد زير آب ولرم 

 تق كم كم يخ آن بقز شود يق در داشت

 .يخچقل قرار گيرد تق ذوب شود

  شير ذوب شده بقيد در يخچقل نگهداري

سقعت مصرف شود و  54شود و ظرف 

 منجمد نمود. "مجددانبقيد آن را 

 

 

  

  

چگونگي تغذيه شیرخوار با شیر  نحوه ذخیره كردن شیر دوشیده شده

 دوشیده  شده به كمك فنجان

 شیردهي آموزش 


