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وجود  BF امکانآیا 
؟دارد

  .را انجام می دهندشستشوی صحیح دست با آب و صابون مامای مسئول نوزادان و همراه بیمار

 .را می گیردوی  نوزاد آروغقبل از خوابانیدن  همراه مادر

را  وی ،دامشخصات مادر و نوز صحتبا مچ بند مادر چک و پس از  نوزاد رامچ بند مامای مسئول نوزادان، 
 .گرفته می شود مادر تحویل مادر داده و در پرونده نوزاد اثر انگشت

جهت  ،مامای مسئول نوزادان
 آموزش بر بالین مادر حاضر می شود

  .شیردهی ارزیا بی می کند نظروضعیت مادر را از  ،مامای مسئول نوزادان

 را به طور صحیح  با آب و صابون می شویدمامای مسئول نوزادان دستهای خود

  ر داده و دست دیگر را زیر پستان قرا نوزادشانه  مادر هنگام شیردهی دست و بازوی خود را زیر سر و
 .طوریکه انگشت شصت روی پستان و انگشتان دیگر زیر پستان باشدبه گذارد می 

 )بنشینید و یا دراز بکشید .( را آموزش می دهدمادر وضعیت راحتبهمامای مسئول نوزادان

در دهان نوزاد باشد و در هنگام مکیدن نیز هاله قهوه ای رنگ  ،نوک پستان د عالوه برماما دقت می کن
 .پستان تماس داشته و در عین حال راه بینی او باز باشدبالبهای شیرخوار به بیرون برگشته و چانه او

 .دقیقه کامال بمکد و تخلیه کند 20نوزاد هر پستان را در هر نوبت شیردهی حداقل بمدت
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نوزاد را ارزیابی و در صورت قطعی شدن مشکل به  ، مامانوزاددر صورت بروز هر گونه مشکلی برای 
 .ع می دهدالاطداننوزانتدزیر

به مادر جهت شرکت در کالس آموزش شیردهی ماما 
 .توصیه های الزم را می نمایدو پیگیریهای بعدی

 .ماما پس از آموزش و تحویل پمفلت اثر انگشت بیمار را در دفتر آموزش شیردهی ثبت می نماید
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