
 

راه های اطمینان از کفایت شیرمادر و اهمیت 

 تغذیه انحصاری با شیرمادر تا شش ماهگی

 کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر 

 0011بازنگری سوم -آموزش سالمت 

 راه های افزایش شیر مادر و تداوم شیر دهی

مکیدن مکرر شیرخوار و هم اتاقی مادر و نوزاد بالفاصله بعد از 

تولد ، داشتن تغذیه مناسب و عدم رژیم الغری در اینن دوران  

و اعتماد به نفس مادر و اطمینان خاطر مادر کنه منی تنوانند 

شیردهی موفقی داشته باشد.به تداوم شیردهی و افزایش شنینر 

 مادر کمک شایانی می کند. 

 خطرات استفاده از شیر مصنوعی عبارتند از : 

  افزایش ابتال به بیماری های تنفسی و گوارشنی ااسنلنا  و

استفراغ  و د  دردهای قولنجی(، عفونت گنو،، عنفنوننت 

 ادراری، مننژیت، اگزما، آسم و ...

  شیرخوار از فواید عاطفی تغذیه با شیر مادر و امنینت رواننی

ناشی از آن در دوران بلوغ محروم می شود و اینن امنر در 

 تکامل روانی و اجتماعی کودک در آینده اثر می کند

 .شیر مصنوعی زود فاسد می شود 

 .ضریب هوشی شیرخوار کاهش می یابد 

 ناشی از مصرف شیر مصنوعی زمینه ساز بیماری  چاقی

 های قلبی و عروقی، مفصلی و دیابت در بزرگسالی است

  افزایش خطر ابتال به کم خونی، سرطاا  ستاتاا  و

 تخمدا  در مادر 

  .شیرمصنوعی مقرون به صرفه نیست 

 خطرات استفاده از گول زنک یا پستانک و بطری

تداخل در گرفتن پستان مادر و سردرگمنی شنینرخنوار در .1

مکیدن و امتناع از گرفتن پستان و در نتیجه کاهش تنولنیند 

 شیر و در نلایت قطع شیر مادر

افزایش خطر عفونت گو، میانی، تب و کولیک اد  درد(، .2

 اسلا  و استفراغ، افزایش برفک دهان و پوسیدگی دندان،

تداخل در رشد طبیعی فک و دهان و رشد دندانی نامناسب و .3

 جفت نشدن دندان ها، وزن گیری ناکافی 

احتما  جداشدن الستیک گو  زنک و خفگنی و پنینداینش .4

 آلرژی به الستیک آن

افزایش احتما  حاملگی زودرس به دلیل کم شدن میل شنینر .5

 خوار به مکیدن پستان

مراکز مراجعه جهت انجام تست شنوایی سنجی نوزاد تا 

 یک ماهگی

گناباد: آزمایشگاه معاونت بلداشت واقع در خیابان نناصنرخسنرو، 

 بلمن قدیم( 22معاونت بلداشتی ابیمارستان 

مطب سرکار خانم سالمی روزهنای  - 2بجستان: خیابان کشاورز 

 69820965526 – 20222565شماره تماس  –فرد 

مراکز مراجعه جهت انجام تست هیپوتیروئیدی نووزادی 

 از روز سوم تا پنجم پس از زایمان

گناباد: آزمایشگاه معاونت بلداشت واقع در خیابان نناصنرخسنرو، 

 بلمن قدیم( 22معاونت بلداشتی ابیمارستان 

بجستان: مرکز خدمات جامع سالمت شلید قنبر آقایی :تنلنفنن 

20225562 

 مراکز مشاوره شیردهی
جنب  –میدان غدیر  –گناباد: مرکز خدمات جامع سالمت فیاض بخش 

 29222275سازمان انتقال خون تلفن 
بجستان: مرکز خدمات جامع سالمت شهید قنبر آقایی تلفن 

20222562 
در صورت هرگونه مشکل در زمینه ی شیردهی به نزدیک ترین مرکز 

 .بهداشت مراجعه نمایید
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 تغذیه انحصاری با شیرمادر 

تغذیه انحصاری با شیرمادر به معنی دریافت فقط شیرمنادر در 

شش ماه او  زندگی توسط شیرخوار از مادر خود، داینه و ینا 

شیردوشیده شده انسان بدون دریافت غذا و یا نوشیدننی هنای 

دیگر به جز قطره یا شربت اویتامین، دارو( و مکمل های معدنی 

 میباشد. 

تغذیه انحصاری با شیرمادر به مدت شش ماه ضنمنن تنامنینن 

تمامی مواد غذائی و آب مورد نیاز شیرخوار، موجب سالمتنی و 

افزایش وزن و قد مناسب، دریافت روی و آهن کافی ادر صورت 

 تغذیه کافی مادر( و تکامل بلتر نوزاد می شود. 

قبیل: حفظ فواید تغذیه انحصناری   از طرفی به دالیل متعدد از

با شیرمادر، کاهش خطر بروز چاقی، پیشگیری از آلرژی، کاهش 

خطر بروز عفونت های گوارشی و تنفسی توصیه به شروع تغذیه 

 تکمیلی قبل از سن شش ماهگی نشده است.

اثرات مفید تغذیه انحصاری با شیرمادر برای کنودکنان شنامنل 

کاهش خطر عفونت های گو، وگوارشی و تنفسی، بیمارینلنای 

آلرژیک، درماتیت آتوپیک و آسم، سندرم مرگ ناگلانی، کاهنش 

 مرگ ناگلانی شیرخوار و ... می باشد. 

همچنین تغذیه با شیرمادر نه تنلا باعث سالمتی کودکنان منی 

شود، بلکه برای مادران نیز مفید است از جمله منی تنوان بنه 

کاهش سرطان های پستان، تخمدان و رحم، کاهش خونریزی و 

در نلایت کم خونی، پیشگیری از باروری زودرس، کاهش عنود 

، کاهش پنوکنی اسنتنخنوان، MSبیماری آرتریت روماتوئید و 

 افسردگی و ... اشاره کرد. 

در برابر فواید بی شمار تغذیه با شیرمادر موارد منع استفناده از 

 آن نادر است. 

شیرمادر با ترکیبات منحصر به فرد آن از قبیل پنروتنننینن هنا، 

چربی ها، کربوهیدرات ها، ویتامینلا، آنزیم ها، هورمون ها، آنتنی 

بادی ها و سلو  زنده و خواص تغذیه ای و حفاظتی، سبب رشند 

و نمو طبیعی و ایده آ  در شیرخوار خواهد شند. منینزان وزن 

گیری شیرخوارانی که تنلا از شیرمادر تغذیه می شوند متفاوت از 

شیرخوارانی است که از شیرمصنوعی تغذیه میشوند. سرعت رشد 

آهسته تر و دریافت انرژی کمتر در آنلا یک امر طبیعی اسنت و 

 5این شیرخواران در  سبب تکامل بلتر و کاهش بیماری میشود.

ماه او  زندگی وزن گیری بیشتر و سپس تا یک سالگی به مقدار 

 20-58ماه او  روزانه  5کمتری وزن می گیرند. به طوری که در 

ماهگی روزاننه  0-9گرم، در  8۱-85 ماهگی روزانه 5-0در  گرم،

  گرم وزن می گیرند. 9ماهگی روزانه  9-82گرم و در 85-82

شیرخوارانی که از شیرمادر تغذیه می شوند دارای رشد و ننمنو 

 فیزیولوژیکی با استاندارد طبیعی می باشند.

 عالئم کفایت شیر مادر

ای  بلترین راه تشخیص کفایت شینر منادر وزن کنردن دوره 

 شیرخوار و رسم منحنی رشد او روی کارت رشد است.

 866-266ماه او  زندگی، شیرخوار افزایش وزنی حندود  0در  

گرم در هفته دارد. اگر منحنی رشد شیرخوار باالرونده بناشند و 

 اضافه وزن کودک کافی باشد، نشانگر کافی بودن شیر مادر است. 

 نوزاد قدرت عضالنی مناسب و پوست شاداب ، هشیار بودن 

ادرار ساعت و داشنتنن   25کلنه مرطوب یا بیشتر در   0تعداد 

 .کمرنگ از روز چلارم تولد به بعد

بعد از یک ماهگی ساعنت، کنه   25بار در    5-5اجابت مزاج  

، حتی هرچند روز یک بار ، ممکن است این دفعات کاهش یابد  

یک اجابت مزاج نرم و حجیم داشته باشد بدون اینکه بیمار 

 باشد.  

 نکات زیر دلیل برای ناکافی بودن شیر مادر نیست :

می تواند به علت خیس بودن کلنننه، گریه زیاد شیر خوار:  

سرد یا گرم بودن، دود سیگار، تنلایی، لباس نامناسب، بیمناری 

کودک، قولنج و ... باشد. زود به زود و مکرر شیر خوردن: شنینر 

مادر آسان هضم می شود و به راحتی جذب منی گنردد. لنذا 

 شیرخوار زود به زود احساس گرسنگی می کند.

دقیقنه طنو   26تا  82زمان دادن شیر از هر سینه مادر باید  

بکشد تا شیر خوار سیر شود.  کم بودن شیر در روزهنای او  

تولد: مقدار شیر روزهای او  اآغوز( کم است اما همین منقندار 

 کم برای نوزاد کافی و ضروری می باشد.

کوچک بودن پستان ها به منینزان کوچک بودن پستان ها: 

تولید شیر ربطی ندارد، بلکه مکیدن مکرر پستان مادر منوجنب 

 تولید بیشتر می شود.  

بعضی از نوزادان در روزهای او  تولد کنمنی وزن از دسنت 

درصد وزن تولد باشد و باید  86تا  ۱میدهند که نباید بیشتر از 

 در دو و حداکثر سه هفتگی، وزن تولد را به دست آورند.

این کاهش وزن در صورتی مجاز است که حا  عمومنی ننوزاد  

 خوب باشد و مشکل دیگر نداشته باشد.
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