
 

 مشکالت پستان در دوران شیردهی  �

 حساسیت ، زخم ، شقاق نوک پستان 

  نوک پستان فرو رفته 

  احتقان پستان 

 ماستیت ) عفونت پستان (، آبسه پستان  

 حساسیت ، زخم ، شقاق نوک پستان :

  0دس ّفتِ ّای اٍل تؼذ اص صایواى تؼذادی اص خاًن ّا دزاس هطکالت گزسای ًَک پستاى هی ضًَذ 

تیي سٍصّای دٍم تا زْاسم تِ ضذاکثش هی سسذ.ٍسپس تش طشف هی ضَد.دس زٌذ سٍص اٍل ضیش کِ دس 

دّی ، پستاى هوکي است دزاس قشهضی ،ٍسم ًسح ًَک پستاى،دسد ٍضساسیت ضَد .دسد هذاٍم ًَک 

پستاى کِ هٌدش تِ کَتاُ ضذى طَل هذت ضیش دّی هی گشدد تا ضذیذ تَدى استشس ّای ّیداًی 

اًگش ًیاص هادس تِ ضوایت ، اهَصش ٍهطاٍسُ است.اگش ایي ضساسیت ٍ ًاصک ضذى هشتثط تَدُ ًٍط

  پَست ًَک پستاى دسهاى ًطَد ،اضتوال داسد هٌدش تِ ایداد صخن ٍضقاق پستاى ضَد.

�  

هطل دسد هوکي است دس ساس ًَک پستاى یا قاػذُ اى ٍیا دس توام سطص ًَک پستاى تاضذ . دس 

ضالت اٍل ،ضیش خَاس هَقغ ضیش خَسدى صتاًص سا تاال هی اٍسد.  دس ضالت دٍم ٍظؼیت  ضیش خَاس 



هَقغ ضیش خَسدى ٍپستاى گشفتي اٍ ًاهٌاسة است . ػقة کطیذى صتاى دس ضیي ضیشخَسدى ، لَلِ 

ًَک صتاى ،اداهِ هکیذى ٌّگام دس اٍسدى پستاى اص دّاى ضیش خَاس ٍیا تشفک ّن هی تَاًذ کشدى 

ػلت دسد تاضذ .تاٍل ضیشی کِ تِ صَست ًقطِ سفیذ دس صیش الیِ تسیاس ظشیف ًَک پستاى تِ ػلت 

تدوغ قطشات ضیش تِ ٍخَد هی ایذ اغلة سثة دسد ضذُ ٍتا پاسُ ضذى اى، ضیش اص هدشا خاسج ٍدسد 

  تشطشف هیطَد.ًیض 

 : بهداشتی  اقدامات

  هادس تایذ کَدک سا دس ٍظؼیت هٌاسة تِ پستاى تگزاسد ٍ ٍظؼیت ّای ضیشدّی هتفاٍتی سا

  اهتطاى کٌذ تا دس ّش ٍظؼیتی کِ ساضت تش است ضیش تذّذ.

  ُهادس قثل اص ّش تاس ضیش دّی تشای کوک تِ سگ کشدى پستاى ، اص سٍضْای )سیلکسیطي( استفاد

 ًوایذ، 

  کوی اص ضیشش سا تذٍضذ تا پستاى ، ًشم ًٍَک اى لغضًذُ ضَد هخصَصا اگش اضتقاى ّن ٍخَد

  داضتِ تاضذ.

    استفادُ اص کیسِ یخ تشای تسکیي دسدپستاى 

  ضیش دّی سا اتتذا اص پستاًی کِ دسد کوتشی داسد ضشٍع کٌذ ٍ تؼذ اص سگ کشدى پستاى هی تَاى

  .ضیش خَاس سا سٍی پستاى دیگش تگزاسد 

  کوی اص ضیش پسیي سا تؼذ اص ّش تاس تغزیِ تِ ًَک پستاى توالذ. 

  دستوال ّای خارب سا تِ هطط خیس ضذى تؼَیط ًوایذ تِ طَسی کِ ّیسَقت اطشاف ًَک

 .پستاى هشطَب ًواًذ 

  .دس ضذ اهکاى ًَک پستاى سا دس َّای اصاد قشاس دّذ 

               دس ّش ًَتت ضیش دّی اص یک پستاى ضیش تذّذ 

  دس صَست دسد ضذیذ ٍػذم تَاًا یی دس ضیش دادى کَدک تِ هذت کَتاُ هَقتا اص فٌداى خْت

 تغزیِ کَدک استفادُ کٌذ. 

 اقدامات درمانی :

  هَاد هَظؼی:اص هصشف ّش گًَِ کشم یا پواد کِ هوکي است سثة ضساسیت ضًَذ تایذ اختٌاب

وَد.تسیاسی اص ایي کشم ّا زَى قثل اص ضیش دّی تایذ ضستِ ٍ پاک ضًَذ ، خَد  سثة تشٍها تِ ً

پستاى هی ضًَذ . هَاد صیاى اٍس تافتی ٍ خطک کٌٌذُ هثل تٌتَس ٍالکل ًثایذ هصشف ضَد. یک 



هطالؼِ کِ اثشات اللًَیي خالص ضذُ تاکوپشس اب گشم،دٍضیذى ضیش ،قشاس گشفتي پستاى دس 

ٍیا صشفا اهَصش سا سٍی دسد ًَک پستاى هقایسِ هیکشد ،ّیر هضیت قاتل هالضظِ  هؼشض َّا

 ای سا تشای ایي هادُ ًطاى ًذادُ است . 

  ًَک دسهاى تشفک: تا استفادُ اص پواد ٍطل ظذ قاسذ ،تشفک پستاى دسهاى هی ضَد کِ تایذ

ی استفادُ کشدُ اًذ کِ اثش دقیقِ هاساط داد.) ػذُ ای اص ًیستاتیي خَساک 3سا تِ هالیوت تا  پستاى

ل تسِ ٍ ٍاطى هادس پخَتی داضتِ است ( . سایش ػفًَت ّای کاًذیذایی هخصَصا دس دّاى ٍ ک

  ًیاص تِ دسهاى داسد.

  دسهاى ػفًَت : ػفًَت ّای تاکتشیایی ًیاص تِ دسهاى تا داسٍّای ظذ تاکتشیایی سیستویک یا

  هَظؼی هٌاسة داسد.

 ِهثتال تا اى قسوت اص پستاى کِ تا دّاى تسِ تواس داسد هطاتقت هی  تیواسی پَستی :هؼوَال ًاضی

کٌذ . تؼعی هادساى تِ کشم ، صاتَى،ػطش،ادکلي ٍضَیٌذُ ضساس ّستٌذ.ٍقطغ هصشف اى 

  هطکل سا ضل هیکٌذ .

�  

 پیشگیری :

اهَصش ًطَُ صطیص ضیش دّی ،ضیشدّی هکشس تِ ًَصاد تا هَقغ تغزیِ ضشیص ًثاضذ،خَدداسی اص 

هَادی هثل اسپشی ٍ  کشم ، صاتَى،ػطشٍ..،تؼَیط پذ ّای پستاى دس صَست خیس ضذى تا هصشف 

اص هشطَب هاًذى ًَک پستاى خلَگیشی کٌذ ،دس صَست لضٍم قشاس دادى اًگطت تویض خَد دس گَضِ 

لة ٍ تیي لثِ ّای ضیش خَاس،قشاس دادى ًَک پستاى دس هؼشض َّا ٍزٌذ قطشُ ضیش پسیي سا  تؼذ اص 

  .یش دّی تِ ًَک پستاى توالذ ّش تاس ض



 نوک پستان فرو رفته :

ضذت فشٍ سفتگی ًَک پستاى دس خاًن هتفاٍت تَدُ ٍهوکي است ًَک ّش دٍ پستاى صاف ٍیا ّش 

دٍ فشٍسفتِ ،یا یک صاف ٍ دیگشی فشٍسفتِ تاضذ ٍ ًَصاد ،یک پستاى سا تِ خاطش اًذاصُ ٍ ضکل اى 

 .تشخیص دّذ

  درمان:

  هٌاسة)ساتط پستاى(:تا ایي ٍسیلِ هوکي است ًَک پستاى فشٍسفتِ یا صاف استفادُ اص پَضص

،تشخستِ ضَد .تِ طَس هؼوَل طی سِ هاِّ سَم تِ کاس هی سٍد .دس اتتذا زٌذ سٍص ٍتِ تذسیح 

هذت اى افضایص هی یاتذ دس ظوي اص سیٌِ تٌذی تایذ استفادُ ضَد کِ کوی گطاد تاضذ تا تِ ًَک 

اگش ًَک پستاى صاف  یا فشٍسفتِ ، تا صهاى تَلذ اصالش ًطذ ،هادس هی پستاى فطاس ٍاسد ًطَد. 

تَاًذ ًین ساػت قثل اص ّش تاس ضیشدّی پَضص پستاى سا تپَضذ تا ًَک اى تیشٍى کطیذُ ضَد 

  .پَضص پستاى تایذ سٍصاًِ ضستِ ضَد.

 ى سا استفادُ اص سشًگ:هوکي است تِ کطیذُ ضذى ًَک پستاى فشٍسفتِ کوک کٌذ ٍگشفتي پستا

سی سی ٍتشای ًَک پستاى ّای  01اساى تش کٌذ .تشای ًَک پستاى ّای کَزک ،اص سشًگ 

سی سی استفادُ ضَد،اًتْای سشًگ سا تا تیغ تشیذُ،پیستَى سشًگ سا دس اٍسدُ ٍاص  01تضسگ 

هطل تشیذُ ضذُ ٍاسد هی کٌٌذ .قسوت صاف سشًگ سا تِ اسئَل پستاى هادس گزاضتِ ٍتا کطص 

  ثاًیِ هی تَاى ًَک پستاى سا تِ تیشٍى کطیذ ٍ ایي کاس سا هدذدا تکشاس کشد . 01تا  31تشای  

 

 



�  

 احتقان پستان :

کوی تؼذ اص صایواى ،ضثکِ ػشٍقی پستاى افضایص هی یاتذ ٍتَلیذ ضیش ّن تِ تذسیح صیاد هیطَد تِ 

ػاهل تاػث هی ضَد طَسی کِ تا سٍص سَم تؼذ اص صایواى ،ضیش تِ هقذاس فشاٍاى تشضص هیطَد .ایي دٍ 

کِ پستاى دس لوس،قَام هطکن تا سفت داضتِ ٍ دسدًاک ٍگشم تاضذ .تغییشات گفتِ ضذُ ًِ تٌْا تِ 

ػلت تدوغ ضیش دس هداسی ،تلکِ تِ ػلت اضتثاس هایغ دس اطشاف اى ًیض هی تاضذ.گشفتي پستاى سا 

لیِ پستاى سثة تشای ضیش خَاس تسیاس هطکل هیکٌذ لزا هوکي است ًَک پستاى صخن ٍ ػذم تخ

  اضتقاى تیطتش ضَد.

�  

 درمان :



  ساػت (ضیش دّذ تا پستاى ّا تِ خَتی تخلیِ ضًَذ ،قثل اص  3تِ طَس هکشس ًٍاهطذٍد )ّش یک تا

ّش ضیشدّی هقذاسی ضیش سا تذٍضذ تا اسئَل  ًشم ضَد. ،ٍظؼیت ضیش دّی صطیص تاضذ،قثل اص 

سٍی پستاى خَد تگزاسد تا خشیاى ضیش دقیقِ کیسِ اب گشم  01ضیش دادى تِ کَدک ،تِ هذت 

ٍسگ کشدى تش قشاس ضَد ٍظؼیت ّای ضیش دّی سا تغییش دّذ تا توام ًَاضی پستاى تِ خَتی 

تخلیِ ضَد ، تِ فشصًذش تش ضسة ًیاص ضیش دّذ ،اخاصُ دّذ کِ ضیش خَاس اص پستاى اٍل اًقذس 

ضیش خَاس سا خْت ضیش دسصَست ًیاص ،. تغزیِ کٌذ تا سیش ضَد ٍخَدش سیٌِ سا سّا کٌذ 

خَسدى اص خَاب تیذاس کٌذ ، ضیش دّی سا اص پستاى پش ضشٍع کٌذ ،دس هَقغ ضیش دادى ،پستاى سا 

سٍی  دقیقِ کیسِ اب سشد 01تِ طشف ًَک اى هاساط دّذ ،تؼذ اص ّش تاس ضیش دادى تِ هذت 

  پستاى خَد تگزاسد.

  تَاًذ اص کوپشس سشد استفادُ کٌذ هاتیي ضیشدّی تشای تسکیي ٍ کاّص اتساع ػشٍق ٍتَسم هی

،تِ کاس تشدى سشها تؼذ اص ضیشدّی کِ پستاى ّا ًسثتا خالی ّستٌذ ، ػشٍق سا هٌقثط هی کٌذ ٍ 

  تَسم ًاضی اص تَقف ٍسیذی )استاص( سا کاّص هی دّذ.

  ِگزاضتي تشگ کلن سشد ضذُ سٍی پستاى هیتَاًذ اثشات هطاتْی دس تؼعی اص هادساى داضت

ػذُ ای دیگش ٍاکٌص ضساسیتی اتفاق هی افتذ ، استفادُ اص تشگ کلن سثض ضتی  تاضذ،گشزِ دس

خیلی سشیغ تش اص کوپشس یخ ٍسایش دسهاى ّای دیگش تِ سفغ اضتقاى پستاى کوک هیکٌذ ، تشگ 

ّا سا تایذ قثل اص استفادُ ضست ٍ دس یخسال گزاضت تا سشد ضَد سپس ٍسط تشگ سا تِ اًذاصُ 

دقیقِ )یا تا صهاًی کِ کِ تشگ کلن خَد تِ خَد اص سیٌِ  01اًشا تِ هذت ًَک سیٌِ خالی کشدُ ٍ 

  تاس دس سٍص اًدام داد . 3تا 0سّا ضَد (سٍی پستاى گزاضت ،ایي کاس سا هیتَاى 

  هاساط هالین پستاى تا دست ٍ دٍضیذى هقذاس کوی اص ضیش هوکي است تِ تسکیي دسد کوک کٌذ

.  

  هادس ًثایذ اص سیٌِ تٌذ سفت ٍ تٌگ استفادُ ًوایذ . کشست تا اًذاصُ کوی تضسگ تش ٍساضت تش

  .تَصیِ هی گشدد،گاّی تخلیِ کاهل ّش دٍ پستاى تا پوپ الکتشیکی ، اضتقاى سا تسکیي هی دّذ 

 ماستیت ) عفونت پستان (، آبسه پستان :

ٍسفتی ،دسپستاى تِ ٍخَد هی ایذ .هاستیت دسدٍساى ضیشدّی ،اغلة ًاضیِ ای اص قشهضی ،ضساسیت 

دٍساى ضیشدّی ،ًاضی اص اًتقال تاکتشیْا دسطی ضیشدّی ٍسػایت ظؼیف تْذاضت است .اسگاًیسوی 

کِ ػوذتا دسهاستیت ٍاتسِ ّای دٍساى ضیشدّی یافت هیطَد ،استافیلَکَک طالیی است .دسصَست 

تذاٍم ضیشدّی تَصیِ هیطَد.دسهشاضل تطخیص هاستیت ،اػوال فطاسدستی ،تدَیض اًتی تیَتیکْا ٍ



اٍلیِ ،ظوي اداهِ ضیشدّی اص پستاى هثتال ،هیتَاى تا تدَیض اًتی تیَتیکْایی هاًٌذ دی کلَگضاسیلیي 

یا اکساسیلیي ػفًَت ساتشطشف کشد .اگش ظایؼِ تِ طشف تَدُ ای لَکالیضُ تا ًطاًِ ّای هَظؼی 

ِ ٍخَدداسد. تایذ اتسِ تخلیِ ٍضیشدّی ٍسیستویک ػفًَت پیطشفت کٌذ ، هطخص هیطَد کِ اتس

  قطغ ضَد.

�  

�  

�  

تطخیص هاستیت اغلة  تش اساس افضایص دسخِ ضشاست تذى ،لشص،تی ضالی ػوَهی ،قشهض تَدى، 

 .پشی یا،تَسم ٍدسد قسوتی اص پستاى است 

ػالین ًٍطاًِ اتسِ : تی ضالی،تَْع،خستگی،دسد ػعالًی ّوشاُ تا تَسم،دسد ٍ قشهضی هَظؼی است . 

 تا ایي ضال هَاسد تذٍى ػالهت ًیض دیذُ ضذُ است .

ی  خْت تطخیص اتسِ دس یک پستاى هلتْة ،هی تَاى اص سًََگشافی استفادُ کشد. یک اتسِ ضقیق

َتیک ،استشاضت ٍ تخلیِ  کاهل پستاى )ّش زٌذ ساػت یک تاس(ًیاص تِ تخلیِ خشاضی ٍدسهاى آًتی تی

  داسد

 

 / اینترنتدی درخصوص بیماریها و سرطان پستان منتشر شده توسط وزارت بهداشت ودرمان واموزش پسشکی : مجموعه های آموزشی وکاربرمنابع �

�  

�  

�  

�  

 

�  



 

 


