
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز احتقان در پستان مادر در صورت 

 چه باید کرد؟

 دوش گرفتن 

 

استفاده از کمپرس آب گرم قبل از  

ان يا تواند در يك ومادر مي : شیردهی

هاي خود را تشت آب گرم خم شود و پستان

جاري  به درآب غوطه ور سازد كه اين امر

  نمايد.كمك ميشدن شير 

استفاده از کمپرس آب سرد بعد از  

يك لگن را با يخ پر و آنرا با حوله  :شیردهی

بيپوشانيد بعد از شيردهي به داخل لگن خم 

شده و اجازه دهيد پستانهايتان داخل لگن 

قرار گيرد كه اين امر باعث كمتر شدن ادم 

توانيد با قرار دادن يك . اين كار را ميشودمي

حوله كه از قبل در فريزر يا يخچال قرار داده 

هاي همچنين برگ. شده است انجام دهيد

-مي ايد،كه از قبل در يخچال قرارداده كلم

ا موثر واقع شمتواند براي تسكين ناراحتي 

  شود.

 تخلیه مکرر پستان 

 

( بطور موقتي پري و و بادكردن 2-3در روزهاي اول )

داريم كه بعلت تبديل كلستروم به شير  را ان هاتپس

، غده تجمع شير ،كه نرمال است  كامل ايجاد شده

ن علت يان خوهاي لنفاوي بزرگ شده وافزايش جر

  . نداردبا شيردهي منافاتي اين پري است و 

  پستان احتقان

افتد كه شير را به طور مرتب با زماني اتفاق مي

)بد گرفتن پستان  دشيردهي يا با دوشيدن خارج نكني

شير پر  غلط شيرخوار و عدم تخليه كامل( و نگهداري

شود و شده باعث افزايش كشش درتمام پستان مي

تواند در طول شيردهي بويژه در اين حالت مي

در زمان تبديل شدن كلستروم به  زو ني روزهاي اول

شير كامل ايجاد شود. احتقان مانند پري پستان و 

        كند. معموال هر دو پستان را گرفتار مي

قرمز و متورم  ،پستان هايي كه محتقن شده اند، براق

رسند و مادر احساس درد و سفتي درپستان بنظر مي

صاف شده  نوك پستان ددر اغلب موار هايش ميكند ،

 سازد. و پستان گرفتن را مشكل مي
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 به صورت مکرر و بر اساسپیشگیری: تغذیه 

 میل و تقاضای شیرخوار

 

 

 احتقان پستان و

 ماستیت

 

 
 

 

 تهيه كنندگان:

 نسترن نادري فر

 فوزيه صناعتي



 

 

 

  

 

 

روش دوشیدن شیر: 2  

 .دوشیدن با دست1

  گرم . استفاده از بطری آب2

 
 

 

ممكن است تب و لرز و عاليمي شبيه  

آنفوالنزا وجود داشته باشد و مادر احساس 

  زياد بكند. رناخوشي بسيا

 درمان

ادامه شيردهي ، تخليه شير حياتي است  

  ن مهم نيست.آنحوه 

در فواصل شيردهي از كمپرس گرم ياسرد  

  استفاده شود.

  شود.در موارد نياز به مادر مسكن داده مي 

 مصرف آنتي بيوتيك با تجويز پزشك 

 مصرف مايعات فراواناستراحت و  

 روش صحيح پستان گرفتن

 

 

 ماستیت
صورت درمان نشدن احتقان پستان و افزايش در 

افزايش  شودتجمع شير و انسداد مجاري ايجاد مي

سديم در شير و شوري مزه آن ممكن است سبب 

اين موارد دوشيدن عدم پذيرش نوزاد شود. كه در 

  شير بسيار مهم است .
 عالیم

پستان هاي دردناك، گرمي  قرمزي و تورم  

طرفه، بيشتر اوقات يكسفت پستان كه 

 ديده نمي شود. 4و  3تا هفته  معموال

 


