
 

 

 

 مراحل شیرديشی صحیح

تَلیذ  داهذاساى ٍ  ایيشاست ٍ بٌببیفیت ضیش یک هسئلِ جْبًی هحسَة هیطَد. هػشف کٌٌذُ خَاستبس یک هحػَل بب کیفیت ک

       هحیظٍ  دام، سًٍذ ضیشدٍضیهبحث کلی  3بِ بشآٍسدى ایي ًیبص ّب ّستٌذ. کیفیت ضیش ضبهل  تؼْذهغٌبیغ لبٌی کٌٌذگبى 

ضَد. بِ عَس کلی ػذم تَاًبیی دس تطخیع ٍسم پستبى، کٌتشل ٍ  ًیض یبد هی مثلث يرم پستانهبحث بِ ػٌَاى  3اص ایي  هی ضَد.

کل ٍسم پستبى فقظ هشبَط بِ جٌبِ ّبی اقتػبدی بیوبسی هط .رکش ضذُ استهَسد فَق  3ی توبهدسهبى بِ ػلت تَجِ ًذاضتي بِ 

داسای  ی کِْذاسی ٍ غیشُ هی ضَد بلکِ گبٍّبیگکبّص ّضیٌِ ّبی دسهبى، ًٍسم پستبى ًِ تٌْب ببػث  دسغذبَدى  ًیست. پبییي

 هی ببضٌذ. داسا  بب کیفیت بْتشی ًیض ٍ  تَلیذ ضیش ببالتش ّستٌذ سَهبتیک سل پبییي تش

اص جولِ هسبیل هْن دس جْت بْبَد کیفیت ضیش است. یکی اص جٌبِ ّبی هْن ٍ اثش گزاس دس سًٍذ  بِ عَس کلی سًٍذ ضیشدٍضی

 ذ:ببضضبهل هَاسد صیش هی  ريوذ شیر ديشی استاوذاردثببت بَدى سٍش ّب دس صهبى ضیشدٍضی است. بِ عَس هثبل  ،ضیشدٍضی

 (Pre Dip)پیص دیپ  -1

 سگ صًی -2

 خطک کشدى -3

 اتػبل خشچٌگی -4

 جذاکشدى خشچٌگی -5

 (Post Dip)اًتْبیی  دیپ -6

 

 



 

 

 

 

 

 کارگر دستُای بُذاشتاص جولِ هسبیل هْوی کِ دس سًٍذ ضیشدٍضی قببل رکش است 

ّستٌذ کِ دس  (Staph aureus)دستْب هٌبغ آلَدگی ببکتشیبی  ضیشدٍضی هی ببضذ.

بشای اعویٌبى اص ایي هَضَع هی تَاى اص  بسیبسی اص داهپشٍسی ّب قببل هطبّذُ است.

بیي ضیشدٍضی ّش گبٍ دس  الستیکی استفبدُ کشد کِ بِ غَست هذاٍم ٍ یدستکص ّب

   سغل حبٍی آة گشم ٍ هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ فشٍبشدُ ضَد.

 

 

پستبى ٍ اص بیي بشدى  ىًیض اص جولِ بْتشیي سٍش ّب بشای ضذػفًَی کشد ذیپیپر 

 77ِ ذیپ ببیذ بِ گًَِ ای ببضذ کی( ّستٌذ. ًحَُ پشStaph aureusػَاهل بیوبسیضا )

ثبًیِ بش سٍس سغح  37الی  27دسغذ سغح سشپستبى سا بپَضبًذ ٍ بشای هذت  07الی 

  پستبى ببقی بوبًذ.

 

 

بسیبس صیبد هی ببضذ. سگ صًی ببػث افضایص جشیبى ضیش، کبّص  رگ زویاّویت هشحلِ 

سَهبتیک سل ٍ افضایص تَلیذ ضیش هی ضَد. اًجبم ایي هشحلِ بؼذ  اص پشدیپ بِ تویضی 

 پستبى هی اًجبهذ.  بیطتش

 

 

خطک  هی ببضذ. خشک کردنتشیي هشحلِ جْت افضایص تشضح ٍ هبسبط هشحلِ  هْن

   بَدى قسوت اًتْبیی سشپستبى ًقص هْوی دس اًجبم هؤثش ایي هشحلِ الصم هی ببضذ. 

  

 

 



 

 

 

 

 

خشچٌگی ببیذ بِ گًَِ ای هتػل ضَد کِ داسای تؼبدل بَدُ ٍ اجبصُ خشٍج ساحت 

   سا بذّذ.ضیش اص پستبى 

 

 

 

 سٍش ًبدسست قشاسگیشی خشچٌگی.

 

 

 

فاصلٍ اص غحیح بَدى سًٍذ ضیشدٍضی، هشحلِ بؼذی بِ کٌتشل صهبى بٌذی هشتبظ هی ببضذ. بِ غَست استبًذاسد دس غَست اعویٌبى 

ٍسی ّب ًِ تٌْب ّیچگًَِ ثبًیِ ببضذ. دس بسیبسی هَاسد ببصسسی اص داهپش 67الی  45ببیذ بیي  بیه رگ زوی ي اتصال خرچىگی

بلکِ صهبًْبی هتفبٍتی ًیض دس عی ایي سًٍذ هطبّذُ هی ضَد. ػلت ٍجَد اختالف صهبًی  ،یکٌَاختی دس سًٍذ ضیشدٍضی ٍجَد ًذاضتِ

ًَرمًن اجبصُ تشضح  4ٍ  2ثبًیِ بیي هشاحل  45-67اختالف صهبًی گشدد.  بیي هشاحل هختلف بِ ػَاهل فیضیَلَطیکی ببص هی

 اص غذُ ّیپَفیض ٍ اثشگزاسی بش ببفت پستبى هی ضَد. )ًَرمًن آزادسازی شیر(اکسی تًسیه 

 

 



 

 

 

 

 

هغبلؼبت ًطبى دادُ اًذ کِ پیشٍی اص استبًذاسد صهبًی رکش ضذُ بِ افضایص هیضاى تَلیذ ضیش کوک صیبدی هی کٌذ. بِ عَس هثبل 

هی ببضذ ٍ تفبٍت هیضاى ضیش تَلیذی بِ  دقیقٍ دي ريش شیر ديشی ي اثرات آن بر میسان تًلیذ شیر درًوَداس صیش ًطبًگش 

 ساحتی قببل هطبّذُ است.

 

ب اًجبم سًٍذ ضیشدٍضی گبٍ سا ب 2پستبى  آصهبیص ایي پذیذُ بِ ساحتی دس ضیشدٍضی ًیض قببل هطبّذُ هی ببضذ. بشای ایي هٌظَس سش

هی د ضیش هتَسم ضذُ ٍ آهبدُ خشٍج ضیش پستبى ّب بِ ػلت ٍسٍ سًٍذ ضیشدٍضی دسست سشدس  هی تَاى بشسسی کشد، دسست ٍ غلظ

هپشٍسی ّبی هختلف هتفبٍت حبلت استبًذاسد داضتِ ٍ دس دام ّب ٍ دا کِ ٍقفِ رکش ضذُ دس سًٍذ ضیشدٍضی. الصم بِ رکش است ضًَذ

 ی اص استبًذاسد رکش ضذُ تضویي ضیشدٍضی غحیح ٍ کبهل سا هی ًوبیذ.پیشٍ دس ّش غَستهی ببضذ، 

هی تَاى اص دٍضص دستی بؼذ اص جذاضذى خشچٌگی استفبدُ کشد. اگش هیضاى ضیش تخلیِ ضذُ اص کبهل ش یض بشای اعویٌبى اص تخلیِ

 ببضذ ضیش دٍضی غحیح اًجبم ضذُ است. هیلی لیتش 250کبستیِ دس ایي حبلت صیش  4ّش 

  تًجٍ:

درست بًدن شیرديشی ي اوجام صحیح ريوذ ومایاوگر  ،بازرسی تمیسی فیلتر پمپ شیر بعذ از اتمام شیرديشی

 شیرديشی است:

 فیلتر کثیف = عذم دقت در تمیسکردن پستان -1

 يجًد لختٍ = عذم تشخیص شیر يرم پستان -2

 يجًد کاٌ = افتادن خرچىگی بٍ دفعات / عذم دقت در تمیسکردن پستان -3



 

 

 

 

 مذیریت گايَا بعذ از اتمام شیرديشی:

دقیقِ بِ عَل هی اًجبهذ. دس پبیبى ضیشدٍضی  7الی  5ّی دس ضشایظ استبًذاسد هؼوَال بِ هذت خشٍج ضیش اص هجبسی پستبى ٍ ضیشد

بػث ایجبد ػفًَت ٍ بیوبسی بِ بصا ٍ ًبپبکی بِ ساحتی هی تَاًٌذ ٍاسد پستبى ضذُ ٍ  هجبسی پستبى ٌَّص ببص بَدُ ٍ ػَاهل بیوبسی

بِ فت قببل قبَلی بشخَسداس ًیستٌذ شٍسی ّبیی کِ اص بْذاضت ٍ ًظبضًَذ. خغش ابتال بِ ٍسم پستبى دس داهپ هی خػَظ ٍسم پستبى

بسیبس ببال هی ببضذ.  بِ هٌظَس   َد بِ ػٌَاى بستش استفبدُ ی کٌٌذخػَظ دس هَسد داهپشٍسی ّبیی کِ بِ سٍش سٌتی اص ک

تبًی آًْب بستِ ضَد. یکی اص سٍش دقیقِ داسًذ تب هجبسی پس 27جلَگیشی اص بشٍص ایي هطکل گبٍّب ًیبص بِ هذت صهبًی دس حذٍد 

است. دس ایي حبلت گبٍ بِ هٌظَس تغزیِ  اص صهبى ضیشدٍضی ؼذجیشُ خَساکی خَش خَساک بصهیٌِ استفبدُ اص ّبی هذیشیتی دس ایي 

 دّذ.هی  قشاس آًْب دس حبلت ایستبدُ قشاس گشفتِ )بذٍى توبس بب بستش( ٍ صهبى الصم جْت بستِ ضذى هجبسی پستبى سا دس اختیبس


