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مشکالت پستان در شیردهی
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در شیردهی پستانمشکالت 

نوک پستان صاف و فرو رفته

احتقان پستان

درد و زخم و شقاق نوک پستان

ماستیت

آبسه پستان

2



معموال اقدام خاصي الزم نيست•

تالش درگرفتن صحيح پستان توسط شيرخوار قبل از احتقان و زخم نوک پستان•

دوشيدن مستقيم شير به داخل دهان شيرخوار•

دوشيدن شير به منظور نرم شدن هاله و دادن شير دوشيده با فنجان و سپس شيردهي مکرر از پستان•

(Flat Nipples)صاف بودن نوک پستان

3



درمان پيش از زايمان•

درمان پيش از زايمان مثل تمرينات كششي نوک پستان مفيد •

نخواهد بود و در حوالي زمان زايمان ، اكثر نوک پستان ها بدون هيچ درماني وضع عادي

. پيدا مي كنند

استبالفاصله پس از زايمان براي كمك ، مهم ترين زمان •

دادن اعتماد به  نفس به مادر•

بگذاردپستانبهوكردهبغلصحيحوضعيتدرراشيرخوارمادرتابهكمك•

(  Inverted Nipples)نوک پستان فرورفته
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اينکهزاقبلاوتقاضايبرحسبمکررتغذيهوشيرخوارباپوستباپوستزيادتماسبرقراريبهمادرترغيب•
شودسفتومحتقنپستانش

يدنمکويافته اندمفيدرازيربغليوضعيتمادرانازبعضيمثالًخاص،وضعيتيكدرشيرخوارگرفتنقرار•

.استشدهانجامترراحتشيرخوار

پستاننوکكهموارديدرشيردهيازقبلپستاننوکكشيدنبيروندراستممکنهالهلبهفشردنوتحريك•

.مي كندكمكپستانگرفتنبرايراشيرخوارباشد،كاذبرفتهفرو

نوک پستان فرورفته 
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از همان ابتدا با شروع دوشيدن شيرپيشگيري از بروز احتقان •

ش را هفته اول نتوانست پستان را بطور مؤثر بمکد ، به مادر كمك كنيد كه شير2الي 1اگر شيرخوار در •

.بدوشد و كودک را با فنجان تغذيه كند

دوشيدن مقدار كمي از شير مستقيماً به داخل دهان شيرخوار و شير دهي مکرر و درصورت نيازمشاور •

شيردهي 

نوک پستان فرورفته 
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نوک پستان فرورفته 

پستاننوکكشیدنبیرونبراي20سرنگياودستيپمپيكازاستفاده
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Inverted syringes

نوک پستان فرورفته 
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نوک پستان فرورفته 

 با كمك در صورت عدم موفقيت بخصوص در نوک پستان فرو رفته واقعيمحافظ نوک پستان استفاده كوتاه مدت و صحيح از  ،
مشاور شيردهي 
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 وليد شير در بافت پستان با شروع ت( و نه شير)احتقان در نتيجه پُري پستان ها به دليل افزايش خون و مايعات
ايجاد مي شود

 پس از زايمان، عموما دو طرفه، امکان تب خفيف3-5شايع درروز هاي

 ،( گاها دردزير بغل)پستانها تحت فشار، براق، داغ، متورم، قرمز و دردناک

 شيربدليل عدم تخليه كامل سينه هاامکان كاهش توليد

 (صدمه الكتوسيت ها)قطع توليد شيرامکان

 ادم و زخم نوک پستان

پستان ها بزرگ ، ادم عمومي يا ازدياد فشارخون

Breast Engorgement))احتقان پستان 
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In areolar engorgement the nipple is flattened

 ان ، اشکال درگرفتن پست(نيپل صاف، زخمي و تحريك نامطلوب)احتقان پستان ويا همراه با احتقان هاله
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تاخير در شروع تغذيه با شيرمادر پس از تولد•

گرفتن مايعات وريدي زياد در طي زايمان•

پستان گرفتن نادرست •

تغذيه نامکرر، عدم شيردهي درشب و دفعات كوتاه مدت تغذيه•

احتقان موضعي•

o(تاپ، سينه بند)لباس تنگ

oبند آغوشي شيرخوار يا كمربند ماشين

oقيف پمپ شيردوش ،محافظ پستان

علل احتقان پستان 
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تولدازپساولساعتدرشيرمادرباتغذيهزودرسشروع•

شيرخوارتقاضايوميلحسببرومکررتغذيه•

شيرخوارتوسطپستانصحيحگرفتنومطلوبشيردهيوضعيت•

بطريوپستانكازپرهيز•

ديگرپستانازشيردهيازقبلپستانيككاملتخليه•

استكنندهكمكاولروز4درشيردهيبعدپستانماساژ•

احتقان پستان پیشگیری از 
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ادامه شيردهي،  مسکن، اصالح گرفتن پستان•

، قبل از شيردهيدقيقه  روي پستان 20به مدت كمپرس گرم دوش آب گرم يا •

بعد از تغذيه شيرخوارروي پستان  ها جهت كا هش احتقان كمپرس سرد •

بار در روز براي كاهش ادم و درد بعد از تغذيه4تا 3دقيقه 15-20روي پستان ها به مدت برگ كلم استفاده از •

دوشيدن شير بعد از تغذيه شيرخوار•

گردن و پشت و ماساژ ماليم پستان ها كمك كنندهماساژ•

درمان احتقان پستان 
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درمان احتقان پستان 

pump to soften the areola and help the baby's attachment.
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درمان احتقان پستان 

 Reverse pressure softening technique (hand method)
Hold the pressure steady for a period of 1 to 3 full minutes
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درمان احتقان پستان 

• Reverse pressure softening technique (soft ring method)

• Hold the pressure steady for a period of 1 to 3 full minutes
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.آيدمي د جووبه شيردهي نامناسب ضعيت وثر در ا( نيپل)ن پستاک نودر كه د مي شوق طالاخم هايي زسينه به ق شقا•

علت زخم و شقاق نوک پستان ، خوب پستان نگرفتن توسط شيرخوار است شايع ترين •

درد و زخم  و شقاق نوک پستان 

 The most common reason for sore and damaged nipples is the baby’s poor 
attachment to the breast.
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والکلصابونباپستانمکررشستشويپستانك،وبطريازاستفاده•

شيردوشي با قدرت مکش زياد يا دهانه تنگ شيردوش ويا محافظ نوک پستان •

وازواسپاسم نوک پستان •

تن و زخم نوک پستان منجر به كوتاه شدن طول مدت شيردهي و يکي از شايعترين علل از شير گرفدرد •

استزودرس 

علل درد و زخم  و شقاق نوک پستان 
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كشيدن ناگهاني پستان از دهان شيرخوار •

Correct removal of the infant from the breast 
prevents nipple injury

علل درد و زخم  و شقاق نوک پستان 
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  به آن "دومين علت شايع زخم نوک پستان ها ، عفونت كانديدايي است كه اصطالحاعفونت كانديدايي

. برفك گفته مي شود

رمان اين عفونت اغلب به دنبال د. عفونت كانديدايي پوست نوک پستان را زخم و خارش ايجاد مي كند

. ماستيت و ساير عفونت ها با آنتي بيوتيك ايجاد ميشود

برخي مادران آْن را به صورت احساس سوزش و تير كشيدن بعد از شيردهي توصيف مي كنند.

علل درد و زخم  و شقاق نوک پستان 
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علل درد و زخم  و شقاق نوک پستان 

Candidiasis as a cause of nipple pain

• Nipple may appear red and dry.

• Areola may be shiny, pink, depigmented, and 
flaky or there may be no visible signs.

• Breasts may feel itchy or feel burning 
throughout and after a feed.

• Pain may radiate into the breast and to the 
mother’s back. 

22



Candidiasis following antibiotic treatment in a 4-day 
old neonate
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 IU/g( 100000)كرم نيستاتين•

بار بعد از شير دادن به پستانها ماليده شود4روزي •
.  روز بعد از خوب شدن ضايعات درمان ادامه داشته باشد7تا •

 IU/g( 100000)سوسپانسيون  نيستاتين•

بار و هر بار يك ميلي ليتر بعد از شير دادن در دهان شيرخوار ريخته شود4•

(گول زنك )توصيه به عدم استفاده از پستانك •

پستاندرمان عفونت کانديدايی 
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 ستگرفتن پستان مهمترين اقدام اآموزش صحيح واصالح وضعيت شيردهي شيردهي، تغيير و يا ادامه.

يافتن علت و درمان مناسب آن•

ماساژ وكمپرس گرم پستان قبل شيردهي جهت كمك به جاري شدن شير•

شيردهي ابتدا ازطرف پستان سالم يا كم ضايعه تر•

استفاده از شير مادر و يا كرم النولين خالص در صورت خشکي و يا سوزش نوک پستان •

در معرض هوا و نور قرار دادن و استفاده از سشوار •

شيردهي به دفعات و در حاالت مختلف •

اقدامات الزم جهت بهبود زخم نوک پستان  
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اقدامات الزم جهت بهبود زخم نوک پستان  
 لباسفواصل شيردهي به منظور كاهش تماس نوک پستان بادر محافظ پستان استفاده از
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، بخشي و يا تمام آنالتهاب پستانماستيت يعني •

بعد زايمان2-3بيشترين شيوع در هفته •

ايجاد مي شودتوقف جريان شير اغلب متعاقب •

عموما يکطرفه•

باشد  بعلت عفونت ممکن است •

براقي قرمزي و ، ، لرز، سردرد،  بي حالي عمومي38امکان تب ماستيت اغلب بر اساس عالئمي شبيه آنفلوآنزا، •
.تشخيص داده مي شودتورم و درد قسمتي از پستانپوست ،

پستان گرددآبسهاگر درمان ماستيت زود شروع نشود و يا كامل نباشد مي تواند منجر به •

ماستیت 
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شودميگرفتهاشتباهپستاناحتقانباماستيتاوقاتگاهي•

وتانپسازقسمتيفقطماستيتدركهحاليدركندميگرفتارراپستاندوهراغلبوپستانتماماحتقان•

.شودميمبتالپستانيكفقطمعموال

.ودشايجادشيرپالكهايتوسطشيريمجاريانسداددنبالبهياومحتقنپستاندراستممکنماستيت•

عموميحالونداردتبمادرامااستقرمزآنرويپوستگاهيكهدردناکتودهيكوجود:ازعبارتندآنعالئم•

.استخوبنيزوي

ماستیت 
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عالئم انسداد مجرا و ماستیت
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علل ماستیت
تخليه ناكافي پستان•

بند كمر)جابجائي زود ازپستان اول به دوم،  بسته شدن يك يا چند مجراي شيري، فشارخارجي روي پستان•
(ايمني

مهار رفلکس جهش شير•

محدوديت ناگهاني دفعات و طول مدت شيردهي•

بيماري و يا جدائي مادر يا شيرخوار •

(  خواب طوالني شيرخوار درشب و يا مکيدن بطري و پستانك)شيرندادن در شب •

(برداشت كم شير)وضعيت شيردهي نامناسب و نادرست گرفتن پستان •

از شير گرفتن ناگهاني•

جراحت نوک پستان، احتقان پستان•
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 (مهم ترين اقدام تخليه مکرر شير از پستان)ادامه شيردهي، اصالح جريان شير
شيردهي مکرر و يا دوشيدن شير پس ازشيردادن
 (  مگر خيلي درد داشته باشد)شيردادن در ابتدا ازپستان مبتال
 اصالح گرفتن پستان ويا تغييروضعيت شيردهي در هر نوبت
 مادر افزايش دريافت مايعات واستراحت
در صورت نياز، دادن مسکن به مادر
 بعد از شير دادن ويا برگ كلم در فواصل تغذيهكمپرس سرد پستان قبل از شيردهي و كمپرس گرم
 10آنتي بيوتيك )ساعت ارجاع فوري به پزشك 24در صورت ادامه تب ، عدم بهبودي يا بدترشدن عالئم در طي

(  14الي

(ماستیت)درمان التهاب پستان 
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آبسه پستان

تجمع موضعي چرک با جدار مشخص در بافت عفوني•

:علت•

%2-%11عارضه ماستيت عفوني •

تقريبا هميشه بدنبال درمان نامناسب و غيرموثر ماستيت •

.  عاليم و نشانه هاي آن شامل بيحالي، تهوع، خستگي زياد، درد عضالني همراه تورم و قرمزي موضعي است•
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تلقي شده و فوراً اقدامات پزشکي اعمال شودمسئله اي جدي آبسه بايد 

آبسه پستان
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طوربه.باشدهمآبسهشکافتنبهنيازچرکتخليهبراياستممکنامااستماستيتشبيهنيزآبسهدرمان
كردهبازرسشيرمجاريبهآبسهكهاينمگرنداردمنعيمبتالپستانازمادرشيرباشيرخوارتغذيهكلي
بازپستاننسجازبيرونبهآبسهمعموالالبته.باشد
.شودمي

انيزمتاپستاناينازشيردهياستجاريشيرهمراهچرکآننوکازوشدهشکافتهآبسهكهموارديدر
الي2معموال)موقتطوربهنشودترشحآنازشيرهمراهچرکديگروشودشروعبيوتيکيآنتيدرمانكه
.نيستمجاز(روز3

ازهموبماندبرقرارشيرتوليدتاشودريختهدورودوشيده(روزدربار6)ساعت4هربايدپستاناينشير
.دادشيراستسالمكهديگرپستانازراشيرخواربايدزمانايندر.شودجلوگيريشيرمجاريشدنبسته

درمان آبسه پستان
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•Breast Problems in Breastfeeding  .دکتر محمود راوری عضوكميته كشوري شيرمادر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت بهداشت دفتر سالمت خانواده . راهنماي مشاوره با مادر در مورد سالمت و تغذيه كودك•
1395سال . و جمعيت اداره سالمت كودكان

منابع
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سپاس از توجه شما
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