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(تجمع شیر در پستان )احتقان پستان  

Mastitis 
 

کوی تؼذ اس سایواى، ضثکِ ػزٍقی پستاى افشایص هی یاتذ ٍ تَلیذ ضیز ّن تِ تذریج سیاد هی ضَد تِ طَری کِ تا رٍس 

ایي دٍ ػاهل تاػث هی ضًَذ کِ پستاى در لوس، قَام هحکن تا .سَم تؼذ اس سایواى، ضیز تِ هقذار فزاٍاى تزضح هی ضَد

. سفت داضتِ ٍ درًاک ٍ گزم تاضذ

کوتز   (تجوغ ضیز در پستاى  ) اگز ضیزخَار اس هَقغ تَلذ تِ طَر هکزر اس پستاى هادر ضیز تخَرد،احتوال تزٍس احتقاى

 .هی ضَد

 :عالئم

 تَرم پستاى ّا 

 تزاق تَدى پَست رٍی پستاى 

 پْي تِ ًظز رسیذى ًَک پستاى 

 :عوارض

گزفتي پستاى تزای ضیزخَار در چٌیي ضزایطی تسیار هطکل هی ضَد لذا هوکي است  ًَک پستاى سخن ٍ ػذم تخلیِ  

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  آرشبیمارستان
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احتقاى اگز درهاى ًطَد هوکي است تِ ػلت ایجاد فطار، سثة اختالل در .پستاى سثة تجوغ تیطتز ضیز در پستاى ضَد

 .ضیزدّی هی ضَد

 :درمان

 :تِ هادر تَصیِ هی ضَد

  ضیز تذّذ تا پستاى ّا تِ خَتی تخلیِ ضًَذ ( ساػت3 تا 1ّز )تِ طَر هکزر ٍ ًاهحذٍد. 

 ّوچٌیي ضیزخَار را تِ طَر صحیح تِ پستاى .قثل اس ّز تار ضیزدّی هقذاری اس ضیز را تذٍضذ تا سیٌِ ًزم ضَد

 .تگذارد کِ پستاى ّا تِ خَتی تخلیِ ٍ اس سخن ًَک پستاى جلَگیزی ضَد

  دقیقِ کیسِ آب گزم رٍی پستاى خَد تگذارد تا جزیاى 20قثل اس دٍضیذى یا ضیز دادى تِ کَدک، تِ هذت 

 .ضیز ٍ رگ کزدى پستاى فؼال ضَد

 اجاسُ دّذ کِ ضیزخَار اس پستاى  اٍل آى قذر تغذیِ کٌذ تا سیز ضَد .تِ ًَسادش تز حسة تقاضای اٍ ضیز تذّذ

 .ٍ خَدش آى را رّا کٌذ

 در صَرت ًیاس، ضیزخَار را جْت ضیزخَردى اس خَاب تیذار کٌذ. 

 ضیزدّی را اس پستاى پز ضزٍع ًوایذ. 

 در هَقغ ضیزدادى، پستاى را تِ طزف ًَک آى هاساص دّذ. 

  دقیقِ کیسِ آب سزد رٍی پستاى خَد تگذارد20تؼذ اس ّز ًَتت ضیزدادى تِ هذت . 

 هاساص هالین پستاى تا دست ٍ دٍضیذى هقذار کوی ضیز هوکي است تِ تسکیي درد کوک کٌذ. 

 سیٌِ تٌذ تا اًذاسُ کوی تشرگ تز ٍ راحت تز تَصیِ             .هادر ًثایذ اس سیٌِ تٌذ سفت ٍ تٌگ استفادُ ًوایذ

 .هی گزدد
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 گاّی در ػذُ ای اس خاًن ّا تخلیِ کاهل ّز دٍ پستاى تا پوپ الکتزیکی احتقاى را تسکیي هی دّذ. 

  ِاگز احتقاى ضذیذ ٍ توام اقذاهات جْت تسکیي آى تی اثز تاضذ، هادر هی تَاًذ دٍش آب گزم تگیزد ٍ ت

ایي کار تاػث ضل ضذى ًَک ٍ تافت پستاى             .آراهی ًَاحی هختلف پستاى را سیز آب گزم هاساص دّذ

 .در جایی کِ سایز رٍش ّا هوکي است غیز قاتل تحول تاضٌذ ایي رٍش اغلة هَثز ٍ تذٍى درد است.هی ضَد

  در هَاردی کِ اهکاى دستزسی تِ دٍش آب گزم یا پوپ الکتزیکی تزای هادر ٍجَد ًذاضتِ تاضذ هی تَاًذ

اتتذا یک تطزی ضثیِ تطزی ضیز پاستَریشُ را تا آب . تزای تخلیِ پستاى ّا اس تطزی تا دّاًِ گطاد استفادُ ًوایذ

گزها ٍ . سپس دّاًِ آى را خٌک کزدُ ٍ تِ پستاى هی گذارد.داؽ پز ًوَدُ ٍ کوی تؼذ آى را خالی هی کٌذ

 . خالء هالین ایجاد ضذُ اجاسُ هی دّذ کِ تذٍى آسیة رساًذى تِ پستاى ٍ ًَک آى ،ضیز جزیاى پیذا کٌذ

 :توجه

 .هادر تایذ تَجِ داضتِ تاضذ کِ اهکاى استفادُ اس دارٍّای ضذ درد ٍ هسکي غیز خَاب آٍر را تا ًظز پشضک دارد

 

 

 

 

 

 


