
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهميت تغذيه با شيرمادر :
شيرهر پستانداري مخصوص شيرخوار همان گونه است و شيرمادر نيز براي تغذيه 

 .شيرخوار انسان مي باشد
ماهگي تمام  6بهترين وكامل ترين غذايي است كه تا پايان  ٬شيرمادر هديه الهي 

نيازهاي غذايي شيرخوار رابه تنهايي تامين  مي كند وشيرخوار نياز به آب يا هيچ ماده 
 غذايي ديگري ندارد.

ماهگي توصيه مي شود غذاي كمكي نيز به همراه شيرمادر به شيرخوار  6بعداز پايان 
سالگي ويا بيشتر تغذيه باشيرمادر  2تاپايان  ٬وبراي رشد وسالمت بهتر كودك  داده شود

ادامه يابد. اگرمادران عزيز با تركيبات شيرمادر و فوايد آن خوب آشنا شوند هرگز 
 .اهگي شيرخوار كوتاهي نخواهند كردم 22براي تكميل دوران شيردهي يعني تا پايان 

 براي كودك :مزاياي تغذيه با شيرمادر       
آغوز اولين شيري بوده كه در چندروز اول بعد از زايمان ترشح مي شود سرشار از  .1

پروتئين ومواد ايمني بخش براي نوزاد است و اولين واكسن زنده اي است كه به نوزاد 
 داده مي شود .

شير مادر نوزاد را در برابر بيماري هاي حساسيتي عفوت هاي تنفسي و اسهال  .2
 ند .محافظت مي ك

 آغوز سرشار از قند وچربي مي باشد ونياز بدن نوزاد رابرطرف مي كند . .3

 مواد ايمني الزم براي نوزاد مي باشد . تامين كننده نيازهاي غذايي و .2

نوزاداني كه شير مادر مي خورند كمتر دچار كم خوني مي شوند چون شيرمادر به  .5
 جذب آهن كمك مي كند .

 ميزان فراواني جذب بدن نوزاد مي شود . كلسيمي كه در شير مادر است به .6
 مزاياي شيردهي براي مادر شيرده :     

 ايجاد يك رابطه خوب بين نوزاد ومادرش .1

 كاهش سريع اضافه وزن مادر پس از بارداري .2

 مادر در زمان شيردهي مي تواند استراحت داشته باشد . .3

با مكيدن پستان توسط نوزاد هورمون هايي در بدن مادر ترشح مي شود كه به جمع  .2
 .ودر نتيجه خون ريزي كاهش مي يابدشدن رحم مادر كمك مي كند 
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كاهش ابتال به سرطان پستان و تخمدان و پوكي هاي استخوان در سن يائسگي را  .5
  كاهش مي دهد .

 .از نظر اقتصادي كمك بزرگي به خانواده مي كند  .6

 زحماتي چون چون جوشاندن شيشه شير وتهيه آب جوش را ندارد . .7

 اقداماتي كه موفقيت در شيردهي را افزايش مي دهد 
 شروع تغذيه باشيرمادر هرچه سريع تر بعد از تولد شيرخوار .1

 حمايت از طرف اطرافيان و همسر .2

 مكيدن هاي مكرر طبق خواسته نوزاد بخصوص شيردهي در شب .3

 مبني بر اينكه مي تواند نوزادش را خودش شير دهد . اعتماد بنفس مادر .2

 آرامش مادر .5

 مصرف مايعات گرم و دوش گرفتن .6

 عدم استفاده از پستانك و بطري شير و يا شير كمكي در كنار شيردهي با شير مادر .7

 
 اقدامات قبل و بعد از شيردهي :

 شستن دست ها قبل از شيردهي .1

آب ساده نيازي به شستن با صابون  شستن پستان ها حداقل يك بار در روز با .2
 نيست زيرا اين كار باعث دردناك شدن و زخم شدن نوك سينه مي شود .

 آرامش مادر ونوزاد .3

بعد از شيردهي نيازي به شستن سينه ها نيست فقط يك قطره شير دوشيده شود و  .2
 روي نوك سينه ماليده مي شود .

ه قرار داده شود و با ماليمت آروغ گرفتن نوزاد و نوزاد بصورت عمودي روي شان .5
 به پشت او زد ويا ماساژ داد.

 وضعيت مادر و نوزاد در زمان شيردادن :
 . حالت چهارزانو و تكيه به ديوار .1

                                           .  دراز كشيدن روي تخت يا روي زمين .2

 مادر چرخيده باشد بطوري كه دسترسي بهنوزاد كامال به طرف  .3
 سينه آسان باشد .

 سر نوزاد در خم آرنج دست طرف سينه حمايت شود . .2
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 بدن نوزاد توسط دست طرف سينه حمايت شود . .5

  باسن نوزاد كف دست طرف سينه قرار گيرد . .6

 . قرار گرفتن سر و گردن و پشت نوزاد در يك خط مستقيم .7

 دهان نوزاد روبروي نوك سينه مادر باشد . .8

 .قرار دادن چهارانگشت زير سينه وشست روي سينه( گرفتن سينه با دست مخالف) .9

 . ماليدن نوك سينه ها به دهان نوزاد .11

 باباز كردن دهان نوزاد مادر پستان را به آرامي داخل دهان نوزاد قرار دهد . .11
 

 نشانه هاي پستان گرفتن صحيح توسط نوزاد 
 چانه در تماس با پستان مادر .1

 
 روش صحيح             روش غلط                                           

 
 
 
 
 
 
 

 دهان كامال باز است . .2

 لب پائين نوزاد بطف بيرون برگشته است . .3

 قرار گرفتن قسمت بيشتر هاله قهوه اي در دهان نوزاد .4

 
 نشانه هاي مكيدن صحيح :

 مكيدن آهسته و عميق است وصداي بلعيدن به گوش مي رسد . .1

 هاي نوزاد پراست وفرورفته نيست .گونه  .2

 شيرخوار به آرامي شير مي خورد . .3

 شيرخوار خود به شير خوردن خاتمه مي دهد وراضي به نظر مي رسد .2

 ينه در نوك پستان ندارد .مادر احساس درد و زمان مكيدن س .5

 

3 



 

 اخص هاي بيان كننده ناكافي بودن شير مادر:ش
 در ماههاي اوليه بعد از تولدگرم  511افزايش وزن نوزاد كمتر از  .1

 ساعت 22كهنه خيس در  6كمتر از  .2
 

 علل ناكافي بودن شير مادر :
 . شيردهي كوتاه وبا عجله .1

 . وضعيت بد شيردهي براي مادر ونوزاد .2

استفاده از شيشه شيرو پستانك در كنار شيردهي باپستان كه موجب سردرگمي نوزاد  .3
 . مي شود

 . شير ندادن در شب .2

 . هرگونه غذا و مايعات قبل از وعده شيردهيدادن  .5

 وعلل احتمالي شامل :
كشيدن  ٬مصرف داروي نامناسب  ٬بيماري حاد مادر ونوزاد  ٬كار زياد وخستگي مادر 

نقص زمان  ٬اضطراب و استرس در مادر  ٬استفاده از لباس هاي زير تنگ  ٬سيگار 
تولد ويا بيماري شيرخوار از قبيل عفونت دستگاه تنفسي وبستري شدن نوزاد به مدت 

 طوالني مثال در مورد تولد نوزاد نارس
 

 داليل گريه شيرخوار و پيشنهادات الزم به مادر :
هرزمان كه نوزاد تقاضاي شيرخوردن دارد به اوشير دهيد نه طبق برنامه گرسنگي :  .1

 زمان بندي شده

گرما يا سرماي  ٬توجه به نياز كودك از جمله تعويض كهنه يا پوشاك خيس ناراحتي :  .2
 زياد

 به پزشك مراجعه شود .بيماري يا درد :  .3

نوزاد را بغل كنيد و در مكاني آرام و ساكت ببريد و تكانش دهيد تا خستگي :  .4
 شيرخوار خوابش ببرد اورا جابه جا نكنيد و مالقات ها را كاهش دهيد .

اين موضوع خيلي شايع نيست وغذايي وجودندارد كه به شكل رژيم غذايي مادر : م .5
ر همه غذاها را مصرف مي كند وسپس تجربه مادر توصيه شود كه مصرف نكند ماد

 وي مشخص مي كند كه نوزاد بعد ازخوردن كدام غذا احساس ناراحتي مي كند .
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        زاد مي شود كه توصيه مصرف نوشابه يا نوشيدني كافئين دار موجب بيقراري نو
 مي شود ترك شود

 
در مواردي كه داليل گريه نوزاد رد مي شود كوليك نوزاد مطرح مي شود  كوليك : .6

كه اين گريه وبي قراري تنها در ابتداي شب شروع مي شود و در طول روز مشكلي 
ندارد و رشد او به خوبي است كه دراين مورد تغذيه كودك راكنترل كنيد خوب پستان 

رفتن نوزاد موجب بلعيدن هوا ونفخ شكم مي شود ويا جريان سريع شير يا دريافت نگ
الكتوز ابتداي شيرمنجر به اين راحتي مي شود توجه به نحوه شيردهي اين مشكل را 

 كاهش مي دهد .

اگر مادر مصرف نوشابه يا نوشابه يا نوشيدني كافئين دار داشته باشد  تاثير داروها : .7
اين مسئله موجب بي قراري نوزاد مي شود كه توصيه مي شود مصرف نداشته باشند 

 وهمچنين سيگار استعمال نداشته و درمعرض دودسيگار اطرافيان قرار نگيرد .
 

 تغذيه نوزاد در بيماري هاي مادر ونوزاد 
ه هاي اول بعد از تولد پديده شايعي است كه در نوزادان نارس اين مسئله در هفت زردي .1

به دليل نارس بودن آنزيم هاي كبدي شيوع بيشتري دارد در مواردي كه نوزاد به خوبي 
از شيرمادر تغذيه نشده است و دركنار آن آب قند داده شده است نيز اين مسئله ديده 

طع شيردهي توصيه نمي شود.بلكه تكرار مي شود .كه درهر مورد به هيچ عنوان ق
وافزايش دفعات شيردهي موجب افزايش دفعات مزاج نوزاد و كاهش زردي نوزاد مي 
شود مگر درمواقع خاص كه زردي در اواخرهفته اول بعداز تولد روي مي دهد وبراي 

 رهفته ها طول بكشد وسابقه زردي درفرزند قبلي نيز بدينگونه باشد وبيلي روبين باالت
باشد قطع شيرمادر به دستور متخصص انجام مي شود كه دراين زمان شيردوشيده  16از

ساعت كه زردي نوزاد كاهش  28تا 22شده تاتوليد شير كاهش نيابدوپس از مدت 
يافت ادامه شيردهي باشيرمادر شروع مي شود ويا در اين مدت شيرمادر دوشيده شده 

گراد و بعد از سرد شدن به نوزاد داده مي درجه سانتي  56وبعداز جوشاندن باحرارت 
شود اين شير بهتر از شيرخشكي است كه براي نوزاد داده مي شود اين شيربهتراز شير 

 خشكي است كه براي نوزادشروع مي شود .

 نوزاد مبتال به بيماري كليوي  .2
از آنجايي كه نمك وامالح درشيرمادر كمتر ازشيرخشك مي باشد پس بهترين تغذيه 

 اين نوزادان است . براي
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 نوزادان بابيماري تنفسي :  .3

 يمني درشيرمادر به درمان عفونت كمك ميكند .بدليل داشتن تركيبات ا
 نوزادان دربيماري قلبي : .4

 منع شيردهي وجودندارد . 
: بدليل دارا بودن شيرمادر از تركيباتي كه مانع رشد ميكروب  نوزادان مبتال به اسهال .5

 ارش مي باشد .هاي مضر در دستگاه گو

 شيرمادر بهترين تغذيه براي اين نوزادان است .
 ماه باشيرمادر داشته اند.كمتر دچار اسهال مي شوند 6نوزاداني كه تغذيه انحصاري تا 

 نوزادان مبتال به لب شكري وكام شكري : .6

شيرمادر دوشيده شده وباسرشيشه مخصوص به نوزاد داده مي شود در مواردي كه 
تنهايي ويا لب شكري خفيف به تنهايي ويالب شكري خفيف به تنهايي شكاف خفيف به 

 وجوددارد نوزاد مي تواند از سينه مادر تغذيه كند .

ودارو قطع شيرهي توصيه الكل  ٬: درصورت اعتياد مادر به مصرف تنباكو اعتياد مادر .7
 نمي شودتنها درمواردي كه مادر معتاد تزريقي باشدشيردهي منع مي گردد

 : شيردهي باشيرمادر توصيه نمي شود . مبتال به ايدز مادران .8

 Bشيردهي مادر به محض تزريق واكسن هپاتيت  :  Bمادران مبتال به هپاتيت .9
 وايمنوگلوبين در ساعات اوليه بعداز تولد شروع مي شود ومنعي ندارد

 : تغذيه نوزاد از پستان مبتال توصيه نميشود ولي شير بايد دوشيده شود آبسه پستان .11
وبيرون ريخته شود وبه محض تخليه آبسه وزماني كه درمان با آنتي بيوتيك شروع شد 

 شيردهي نيز آغاز مي شود.

:تازماني كه ضايعات هرپس روي پستان فعال  ويروس هرپس )عامل بيماري تبخال ( .11
 درمان نشده اند منع شيردهي دارد .مي باشد و

تازماني كه مادر آلوده است شيردهي توصيه نمي شود به محض اينكه  آبله مرغان : .12
 مي شود .مادر غيرعفوني شد شيردهي شروع 

منع شيردهي وجود ندارد فقط نكات ايزوله تنفسي مادر از طريق زدن ماسك  سل : .13
 بايد اجرا گردد .
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 شكالت شايع پستان م
جريان يافته مادر احساس گرمي ستان شير در پ ٬ چندروز پس از زايمانپستان پر : 

وسنگيني در سينه ها مي كند اين مشكل طبيعي بوده وتنها راه درمان آن مكيدن 
 شيرخوار وتخليه شيرتوسط نوزاد مي باشد .

 ٬سفت  ٬: سينه ها بيش از اندازه پرهستند پستان ها بسيار سنگين احتقان پستان 
 دردناك وتحت كشش وبراق مي باشند ورگ هاي روي سينه برجسته مي باشند .

 علت آن
 تاخير درشروع شيردهي .1

 خوب نگرفتن پستان توسط نوزاد ودر نتيجه عدم تخليه كافي آن .2

 خروج ناكافي ويا نامكرر شير از پستان .3

 درمان 
 تغذيه مكرر شيرخوار در وضعيت صحيح  .1

 آب گرمكمپرس گرم ويا دوش گرفتن با  .2

 ماساژ گردن و پشت و ماساژ ماليم پستان ها وتحريك نوك سينه .3

 استراحت و آرامش .2

 توجه كنيد :
اگراحتقان در مراحل اوليه درمان شود تبديل به ماستيت )عفونت پستان ( شده 

 است و نياز به درمان هاي پزشكي و دارويي دارد.
ود مي آيد كه نياز به اگر عفونت پستان سريعا درمان نشود آبسه پستان به وج

 جراحي را به دنبال دارد .
 زخم وشقاق نوك پستان :

 علت آن 
 وضعيت نادرست شيردادن .1

 مصرف صابون ومواد ضدعفوني وشستشوي مكرر پستان .2

 يرخوار كشيدن ناگهاني پستان ازدهان ش .3

 برفك دهان نوزاد  .4
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 درمان
 اصالح در وضعيت شيردهي .1

 وكرم و لوسيون براي شير عدم مصرف موادشوينده وضدعفوني كننده .2

 اجتناب از شستشوي مكرر پستان حتي با آب ساده .3

 گذاردن يك قطره از شير روي نوك پستان در پايان شيردهي .2

 قراردادن پستان در معرض هوا ونورخورشيد .5

 درمان برفك دهان نوزاد .6

 
 مادري كه پستان فرورفته دارد

 
ا وقفه و مداوم برقرار كنيد.تبالفاصله پس از تولد تماس پوست با پوست را بدون  .1

 شير خوار تشويق شود راهي براي گرفتن پستان پيدا كند.

 بايد توجه داشت كه شيرخوار نياز به زمان دارد. .2

مادر در وضعيتي قرار بگيرد كه به شبرخوار براي گرفتن پستان كمك كند. مثال  .3
 شيرخوار را روي ميز خوابانده و مادر به طرف او خم شود.

از شير دهي نوك سينه را به آرامي تحريك و برجسته كند. مثال استفاده از  مادر قبل .2
 شير دوش يا كودك بزرگتري كه قدرت مكيدن بيشتري داشته باشد.

دهان شيرخوار را به پستان بمالد تا شير خوار دهانش را كامال باز كند و سپس نوك  .5
قهوه اي در اين  پستان وهاله قهوه اي آن داخل دهان او بگذارد. گرفتن هاله

 مواردمهمتر است.

 از بكار بردن گول زنك خودداري كنيد. .6

 از بروز احتقان ) پري و سفت شدن ( پستان پيشگيري كنيد كه بايد سينه را دوشيد. .7

را از 10ccروش استفاده از سرنگ براي درمان نوك سينه فرورفته : يك سرنگ  .8
وارد كنيد.سرنگ را از قسمت طرف قسمت سر بريده و پيستون را برعكس در آن 

ذاشته تا حدود يكسوم مسير سرنگ كشيده شود. صاف و ته ان روي نوك سينه گ
ثانيه باشد.پيستون را به آرامي باز گردانيدتا  31كشش بايد آرام و مداوم و به مدت 

مكش كاهش يابد وآن را از روي پستان برداريد. اين كاراز صدمه به نوك پستان 
 جلوگيري ميكند.
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 وشيدن شير ونگهداري از آند
 اولين اقدام به جريان انداختن شير است كه بايد به موارد زير توجه داشت: -
 ايعات گرم وحمام با آب گرمادر آرام باشد .مصرف مم .1

به فرزندش نگاه كند و يا حتي فكر كردن به او و نگاه كردن به عكس شيرخوار نيز  .2
 موجب ترشح شير ميشود.

 وآرام ماساژ دهد. پستان را گرم كند .3

 هاله قهوه اي را بين شست و انگشت سبابه به طرف پايين فشار دهد. .2
 نكات قابل توجه:

 ممكن است در مراحل اوليه هيچ شيري خارج نشود. .1

               تنها نوك پستان نبايد دوشيده شود.اين كار نه تنها موجب خروج شير  .2
 نوك پستان ميشود.بلكه باعث دردناك شدن وصدمه به  نمي شود

 روش دوشيدن با دست
 مادر در محل آرام قرار گيرد. .1

 شستن دستها با آب و صابون قبل از شير دوشيدن. .2

 دقيقه21جوشاندن ظرف جمع آوري شير به مدت  .3

 قرار دادن شست باال و انگشت سبابه زير پستان روي لبه ها  .2

 كمي سينه به طرف باال برده شود. .5

 طرف جلو آورده شود وكمي فشرده شود.به كمك شست وانگشتان به  .6

 اين مراحل تكرار شود. .7

 در صورت كند شدن جرين شير يك پستان ، پستان ديگر دوشيده شود. .8
 دوشيدن شير با بطري:

زماني كه سينه دچار تورم ، درد ، قرمزي به علت تجمع شير شده باشد اين روش موثر 
 است.
 شستن دست با آب وصابون. .1

 دقيقه . 21مدت جوشاندن بطري به  .2

 سانتي متر باشد انتخاب كنيد. 2بطري كه قطر دهانه آن  .3
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مقداري آب داغ داخل آن بريزيد چند دقيقه داخل آن نگهداريد و سپس خالي  .2
 كنيد.

 دهانه بطري را سرد كنيدو روي نوك پستان بگذاريد. .5

به مرور كه بطري سرد مي شود نوك پستان به داخل آن كشيده مي شود و شير  .6
 ري مي شود.جا

 نگهداري شير:
 ساعت قابل استفاده است. 8ت اتاق با دماي معمولي تا شير دوشيده شده در حرار -
ساعت و در جايخي اين يخچالها  28شير دوشيده شده در يخچال هاي خانگي تا -
 هفته قابل استفاده است. 2-3
 ماه اين شير قابل نگهداري است.3در فريزر خانگي تا  -

 بخ زده:مصرف شير 
قرار دادن بطري شير يخ زده داخل يخچال است بهترين روش براي يخ زدايي  .1

ساعت بايد شيريخ زدائي شده را كه در داخل يخچال گذاشته ايم دور  12بعد از 
 بريزيم .

ظرف حاوي شير منجمد را زير آب گرم ) ولرم ( تكان داد تا يخ آن كم كم باز  .2
 ر و خشك شدن بطري نبايد باز كرد .شود سر بطري را تا زمان اب شدن شي

هنگام خارج كردن ظرف از فريزر بايد بر چسب تاريخ و زمان روي آن زد و  .3
 هرگز نبايد اين شير را دوباره فريز كرد.

 شيري كه يخ آن باز شده است را مجددا فريز نكنيد- .2

 اين شير با قاشق يا فنجان به شيرخوار داده شود. .5
توصيه نمي شود چون احتمال داغي نامناسب و  يخ زدائي شير در ميكروويو .6

درصد از ايمونوپروتئين هاي حفاظتي  31سوختن وجود داشته از طرف ديگر 
  شير نيز تخريب مي شود

 نكات مهم در شيردهي
،كودك نيازبمصرف هيچگونه ماده غذايي وحتي ررماددرمدت تغذيه انحصاري باشي .1

 آب ندارد
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اده از ساير مواد غذايي بدين دليل است كه مهمترين علت قطع شير دهي يا استف .2
 مادر فكر ميكند، شير كافي ندارد .

ك بودن پستانها ، نرم بودن آنها ، نداشتن شير كافي در خويشاوندان ، گريه كوچ     .3
نوزاد ، مكيدن انگشتان و يا خوب نخوابيدن شير خوار شاخص هاي مناسبي براي 

 نيست.كافي نبودن شير مادر

در سهل الهضم است و به همين جهت شير خوار زود گرسنه مي شود شير ما      .2
 . لذا تقاضاي زياد شير خوردن نمي تواند از داليل نا كافي بودن شير باشد

  .مكيدن انگشت بدليل حس مكيدن قوي در شير خوار است     .5
ماهگي دو برابر و در يكسالگي سه برابر وزن  6تا  5معموال وزن شيرخوار در  .6

 گردد. مسلما دور سر و قد شيرخوار نيز افزايش خواهد يافت .  تولد مي

نمودار رشد شيرخوار بايد مرتب ترسيم گردد. وزن گيري مرتب و منظم نشانه  .7
  رشد مناسب شيرخوار است.

در نوزادان نارس يا كم وزن در طي روز اول كه حجم شيرمادر كم است به نظر  .8
مي رسد كه مكيدن اين نوزادان خوبست ولي با افزايش حجم شير از مكيدن زود 
خسته مي شوند و قادر به تخليه پستان نيستند در نتيجه حجم شير بسرعت كاهش 

 مي يابد. 

ئا دوشيد يا با شيردوش تخليه و سپس در اين موارد بهتر است پستان ها را ابتا .9
  نوزاد را با شيردوشيده شده تغذيه نمود.

 افزايش زردي در روزهاي نخست تولد غالبا نشانه كم شيرخوردن نوزاد است.  .11
خواب آلودگي هاي برخي نوزادان را نبايد بحساب رضايت آنان گذاشت و  .11

ن را بلكه بايد منظم آنا گريه كردن زيادشان را نيز نبايد لزوما كوليك تلقي كرد،
  .توزين و از افزايش منظم و مناسب وزنشان مطمئن گرديد

مقدار شير دوشيده شده با هر بار دوشيدن در طول روز متغير است بيشترين  .12
حجم هنگام صبح مي باشد و با نزديك شدن به شب حجم شير دوشيده شده 

 كاهش مي يابد .

متفاوت است .  گاهاً حجم شير  حجم شير بر اساس شرايط عاطفي مادر نيز .13
ه كم شدن مي كند كه به علت تغيير در جريان زندگي شروع ب 11-12در روزهاي 

 عادي مادر است .
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 آموزش هاي مربوط به ترخيص مادر سزاريني و نوزاد:
 ر:مراقبت از ماد -

 مصرف داروها وقرص آهن و مسكن و ملين طبق دستور پزشك .1

 جات و روغن زيتون به همراه غذا رژيم نرم و سبزيجات و ميوه .2

 رعايت نكات بهداشت فردي .3

شستشوي ناحيه بخيه ها با آب ساده و كف شامپو بچه و خشك نگه داشتن  .2
ناحيه بخيه ها كه ميتوان در صورت امكان از حرارت ماليم سشوار بر روي 

سانتي متر استفاده كرد و يا در  31دقيقه با فاصله  1ناحيه بخيه ها به مدت 
 رض هوا قرار دادن بخيه ها.مع

عدم استفاده از مواد شوينده و ضد عفوني كننده پماد و پانسمان مجدد ناحيه  .5
 زخم.

جلوگيري از افتادگي شكم برروي ناحيه بخيه ها با استفاده از شكم بند و يا  .6
 يك  دستمال پهن.

 مراقبت هاي مربوط به نوزاد بعد از ترخيص :
 حمام نوزاد .1

 حيه بند نافتميز نگهداشتن نا .2

 عدم استفاده از پودر بچه و يا ماده اي براي بند ناف .3

 مصرف لوسيون بچه .2

 روز بعد از تولد 3ويزيت مجدد متخصص اطفال  .5

 بعد از تولد. 5-3انجام تست تيروئيد در مركز بهداشت محل سكونت در روز  .6

 بعد از تولد. 5مراجعه به بهداشت محل جهتتشكيل پرونده بهداشتي در روز  .7

 يري ادامه برنامه واكسيناسيونپيگ .8

 روز بعد از سزارين      11تا  8مراجعه به متخصص زنان  .9

 آموزش هاي مربوط به مادر با زايمان طبيعي و نوزاد
 ترخيص مادر:

 مصرف آنتي بيوتيك طبق دستور پزشك و مسكن .1

 ماه بعد از زايمان 3 مصرف قرص آهن هر شب تا .2
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 و روغن زيتون به همراه غذا مصرف رژيم نرم، سبزيجات ، ميوه جات .3

 مصرف مايعات گرم فراوان .2

 رعايت نكات بهداشت فردي .5

مراقبت از ناحيه بخيه ها با استفاده از لگن بتادين) مصرف بتادين در هر دفعه به  .6
 هفته 1بار به مدت  3ميزان كم( روزي 

 هفته بعد از زايمان 1مراجعه به پزشك متخصص  .7

ولرم و خشك نگه داشتن ناحيه بخيه در صورت  شستشوي ناحيه بخيه ها با آب .8
 شوار ماليم .امكان استفاده از س

 
 ترخيص نوزاد:

 نكات مربوط به ترخيص نوزاد نيز مانند نوزاد سزاريني.
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