شيرمادر چه مزایایی دارد؟

* مسایای مربًط بٍ کًدک  :وبٞص اثتالء ٔ ٚشي ٔ ٚیش ضیش خٛاساٖ،
وبٞص ثشٚص صسدی ،ػذْ استفبد ٜاص ضیط ٚ ٝپستب٘ه ،افضایص ٔبٟٞبی
تغزی ٝثب ضیش ٔبدس ث ٝػّت تٕبس پٛست ث ٝپٛست وٛدن ثب ٔبدس ،سضذ ٚ
تىبُٔ ثٟتش ،تىبُٔ ثٟتش فه  ٚغٛستٞ ،ؿٓ ثٟتش غزاٚ ،صٖ ٌیشی ثٟتش
وٛدن ،وبٞص احتٕبَ ثشٚص اسٟبَ ،ایجبد ساثك ٝػبقفی ٔستحىٓ ثیٗ
ٔبدس  ٚفشص٘ذ  ٚثبالتش ثٛدٖ ؾشیت ٛٞضی وٛدن.
 مسایای مربًط بٍ مادر :
حبٚی تٕبْ ٔٛاد ٔغزی ٔٛسد ٘یبص وٛدن است ،تٕبس ٔبدس ٚوٛدن ثبػث
آسأص ،اػتٕبد ث٘ ٝفس  ٚسؾبیت خبقش ٔبدس  ٚثشٌطت سشیغ ٚصٖ ٔبدسثٝ
حبِت قجیؼی ٔی ضٛد ٕٞ ٚیٗ قٛس ثبػث وبٞص خ٘ٛشیضی  ٚثبصٌطت
سحٓ ث ٝا٘ذاص ٜقجیؼی ٔی ضٛد .وبٞص احتٕبَ اثتال ث ٝسشقبٖ پستبٖ،
پٛوی استخٛاٖ ،استشس  ٚافسشدٌی ٔی ضٛد .ضیشدٞی ٕٞچٙیٗ ٔٙجش ثٝ
سفتبسٞبی ثٟذاضتی تش ٔبدس ٔی ضٛد .ضیش دٞی یه سٚش تٙظیٓ خب٘ٛادٜ
 98دسغذ
ٔٛلت است و ٝدس قٔ 6 َٛب ٝٞا َٚثؼذ اص صایٕبٖ ثیص اص
ٔحبفظت دس ثشاثش حبٍّٔی ایجبد ٔی وٙذ .أب ثبیذ ٔكٕئٗ ثٛد وٛدن
فمف اص ضیش ٔبدس استفبدٔ ٜی وٙذ.

 ثذٖ  ٚسش وٛدن دس أتذاد  ٓٞثبضذ. تٕبس ٘ضدیه ٔبدس  ٚضیشخٛاس ،ثذ ٖٚچسجیذٖ تٍٙبت ،ًٙث ٝقٛسی ؤ ٝبدسثتٛا٘ذ تٕبس چطٕی ثب ضیش خٛاس خٛد ثشلشاس وٙذ.
 سٚث ٝس ٚلشاس ٌشفتٗ غٛست ضیش خٛاس ثب پستبٖ ٔبدس یؼٙی ثیٙی ضیشخٛاس دسٔمبثُ ٘ٛن پستبٖ ٔبدس لشاس ٌیشد.
 تٕبْ ثذٖ وٛدن ٘ ٝفمف ٌشدٖ ٚضب٘ ٝا ٚثب دست حٕبیت ضٛد. دست ٘ٛصاد و ٝدس تٕبس ثب ثذٖ ٔبدس است دس پ ّٟٛلشاسثٍیشد وگهداشته پستان ٔ :بدس اٍ٘طت ضست خٛد سا ثبالی پستبٖ ٚ
سبیش اٍ٘طتبٖ سا دس صیش پستبٖ لشاس دٞذ .ثب ٌزاضتٗ اٍ٘طت ضست
دس ثبالی پستبٖ  ٚفطبس ٔالیٓ آٖ ٘ٛن پستبٖ وٕی ثبال ٔی آیذ ٚ
ٌشفتٗ آٖ ثشای ضیشخٛاس ساحت تش ٔی ضٛدٔ .شالت ثبضیذ اٍ٘طتبٖ
دس ٘ضدیىی ٘ٛن پستبٖ لشاس ٍ٘یشد ٞ ٚیچ لسٕت اص ٔبٞه پستبٖ
تٛسف دست پٛضیذ٘ ٜطٛد.

قشص غحیح ٌشفتٗ سیٝٙ

 مسایای اقتصادی شیر مادر  :تغزی ٝضیشخٛاس ثب ضیش ٔبدس ٔمش ٖٚثٝ
* اص چ ٝصٔب٘ی تغزی ٝثب ضیش ٔبدس ضشٚع ٔی ضٛد؟ ٞشچ ٝصٚدتش ثؼذاص تِٛذ

 چىد وًبت ي بٍ چٍ میسان بایددر شباوٍ ريز بٍ کًدک شیرداد؟
ضیش خٛاس ثبیذ ثش حست ٔیُ  ٚتمبؾب  ٚث ٝقٛس ٔىشس دس ضت  ٚسٚص تغزی ٝضٛد.
دفؼبت تمبؾبی ضیشخٛاساٖ ثشای خٛسدٖ ضیش ٔ ٚذت ٞش ٚػذ٘ ٚ ٜحٌ ٜٛشفتٗ
پستبٖ دس آٟ٘ب ٔتفبٚت استٞ .شچ ٝوٛدن صٚد ث ٝصٚد ٔ ٚؤثشتش پستبٟ٘بی ٔبدس
سا ثٕىذ ،تِٛیذ ضیش ٔبدس ثیطتش ٔی ضٛد.
* ٘ح ٜٛغحیح دس آغٛش ٌشفتٗ وٛدن دسصٔبٖ ضیشدٞی چٍ ٝ٘ٛاست ؟

ٔٛسد ٘یبص ٘ٛصاد است و ٝدس حجٓ وٓ تب سٚصٞبی س ٚ ْٛچٟبسْ ثؼذ اص
تِٛذ دس پستبٟ٘بی ٔبدس ٚجٛد داسد  ٚدادٖ آٖ ثٛ٘ ٝصاد ثسیبس ٔ ٟٓاست.
ٔمذاس ایٗ ضیش دس ٔبدسا٘ی و ٝوٛدوبٖ لجّی خٛد سا ضیش داد٘ذ ثیطتش
است.
 ثٟتش است ث ٝضیش خٛاس فشغت داد ٜضٛد و ٝاثتذا پستبٖ ا َٚسا تخّیٝوٙذ سپس ث ٝپستبٖ دٌ ْٚزاسد ٜضٛد اثتذای ضیش و ٝحجٓ صیبد ٚ
چشثی وٓ داسد ضیش پیطیٗ ٘بٔیذٔ ٜی ضٛد .ث ٝلسٕت آخش ضیش و ٝوٓ
حجٓ  ٚپش چشة است ضیش پسیٗ ٔی ٌٛیٙذ .اٌش ٔبدس صٚد ث ٝصٚد پستبٖ
ٔٛسد ٔىیذٖ سا تغییش دٞذ ،ضیش وٓ چشة ػبیذ ضیش خٛاس ضذٔ ٚ ٜؼذ ٜاٚ
ثب ضیش وٓ وبِشی پش ٔی ضٛد.
 دس ضیش دادٖ ث ٝقٛس ٔتٙبٚة اص سیٞ ٝٙب استفبد ٜضٛد. ضیش خٛاسی و ٝاص ضیش ٔبدس تغزیٔ ٝی وٙذ٘ ،یبصی ث ٝآة یب ضیشٔػٛٙػی ٘ذاسد .ضیش ٔبدس وّی٘ ٝیبصٞبی غزایی ضیش خٛاس سا تب پبیبٖ 6
ٔبٍٞی تأٔیٗ ٔی وٙذ .حتی دس ٛٞای ٌشْ  ٚخطه  ٚیب ٌشْ ٔ ٚشقٛة
 ٓٞضیشخٛاس ٘یبص ث ٝآة ٘ذاضت ٚ ٝثب تغزیٔ ٝىشس اص پستبٖ ٔبدس ٘یبصٞبی
ا ٚثشآٚسدٔ ٜی ٌشدد.
 ضیش خٛاس سا ث ٝخٛسدٖ ضیش ػاللٙٔ ٝذ ٍ٘ ٝداسیذ:
 دلت ٕ٘بییذ دستی و ٝپستبٖ سا ٍ٘ٔ ٝی داسد ٔب٘غ تحٕیُ ٚصٖ
پستبٖ ثش چب٘ ٝوٛدن ضٛد.

غشف ٝثٛدٞٚ ٜضی ٝٙاؾبفی ث ٝخب٘ٛاد ٜتحٕیُ ٕ٘ی وٙذ.
٘ٛصاد ثبیذ ضیشدٞی ضشٚع ضٛد .تٕبس اِٚی ٝدس سبػت ا َٚپس اص تِٛذ
تأثیش ث ٝسضایی دس ضشٚع  ٚتذا ْٚضیشدٞی داسد .چٙب٘چ ٝسضاسیٗ ثب ثی
ٛٞضی ػٕٔٛی ٕٞشا ٜاست ثبیذ ضشٚع ضیشدٞی ثالفبغّ ٝثؼذ اص ثٛٞ ٝش
آٔذٖ ٔبدس ثبضذ .تغزی ٝضیشخٛاس ثبػث جشیبٖ یبفتٗ ضیش  ٚایجبد استجبـ
ػبقفی ثیٗ ٔبدس ٚوٛدن ٔی ضٛدٔ .مذاس تشضح ضیش دس سٚصٞبی ا َٚوٓ ٚ
ثست ٝث٘ ٝیبص ضیشخٛاس ٔتفبٚت است ٔبدس ٘جبیذ اص وٓ ثٛدٖ ضیش ٍ٘شاٖ ضذٜ
ٚچیض دیٍشی ثٛ٘ ٝصاد ثذٞذ.

 وکات اساسی  :آغٛص ّٕٔ ٛاص ٔٛاد ٔغزی ٛٔ ٚاد خبظ ایٕٙی

ٌشفتٗ ٘بدسست سیٝٙ

ٌشفتٗ دسست سیٝٙ

 وحًٌ صحیح پستان گرفته کًدک :
 ِت وٛدن ثب ٘ٛن سیٔ ٝٙبدس تحشیه ضٛد ثبیذ غجش وٙیذ تب وٛدندٞب٘ص سا خٛة ثبص وٙذٛ٘ .ن ٚلسٕت اػظٓ ٘ٛن سی ٝٙدس دٞبٖ
ضیشخٛاس ثبضذ اٌش وٛدن سی ٝٙسا غحیح ٌشفت ٝثبضذ چب٘ ٝوٛدن ثٝ
سی ٝٙچسجیذِٚ ٜت پبئیٙی ث ٝقشف ثیش ٖٚثشٌطتٚ ٝغذای لٛست دادٖ
ضیش ضٙیذٔ ٜی ضٛد .دس ایٗ حبِت ٘بساحتی  ٚدسد ٘یض ثشای ٔبدس ایجبد
ٕ٘ی ضٛدٚ .جٛد دسد ثذیٗ ٔؼٙی است وٞ ٝبِ ٝآٖ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی دس
دٞبٖ وٛدن لشاس ٍ٘شفتٛ٘ ٚ ٝن پستبٖ ثٚ ٝسیِّ ٝثٞ ٝبی وٛدن جٛیذٜ
ٔی ضٛد.

 ثٔ ٝحؽ ایٙى ٝوٛدن آثبس ػذْ تٕبیُ ثٔ ٝىیذٖ سا اص خٛد ٘طبٖ
داد پستبٟ٘ب سا ػٛؼ وٙیذ .ثبد ٌّٛصدٖ  ٚتؼٛیؽ پٛضه دس ثیٗ تغزی ٝاص
د ٚپستبٖ ث ٝحفظ ػالل ٝوٛدن ث ٝضیش خٛسدٖ وٕه ٔی وٙذ.

 ؾٕٗ ضیش خٛسدٖ سش وٛدن سا ث ٝغٛست دٚسا٘ی ٔبسبط دٞیذ.
 دٚضیذٖ ضیش :ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای دٚضیذٖ ضیش غجحٟبست ِٚی
ػٕالً ٞش صٔب٘ی ایٗ وبس سا ٔی تٛاٖ ا٘جبْ داد ٚثؼذاص ٞش ثبس تغزی ٝضیش
اؾبفی سا ٔی تٛاٖ دٚضیذ ٚرخیش ٜوشد ثٟتشاست لجُ اصٞش ثبس دٚضیذٖ
ٔبدس وٕی استشاحت وٙذ ٚیه ِیٛاٖ ٔبیؼبت ثخٛسدٚ .سبیُ دٚضیذٖ
ضیش ثبیذ تٕیض ضذ ٜثبضذ.

 طرز ذخیرٌ يوگهداری شیر ديشیدٌ شدٌ:
 ضیش دٚضیذ ٜضذ ٜسا ثٔ ٝذت  10سبػت دس دٔبی اتبق 24 ،سبػت دس
یخچبَٞ 2 ،فت ٝدس جب یخی یخچبَ ٔ 3-4 ،ب ٜدس فشیضس خبٍ٘ی ٔ 6 ٚب ٜدس
فشیضس غٙؼتی لبثُ رخیش ٜسبصی است .ضیشی و ٝثشای وٛدن ثستشی دس

ثیٕبسستبٖ یب وٛدن ٘بسس رخیشٔ ٜی ضٛد ثٔ ٝذت وٕتشی اص صٔبٟ٘بی روش
ضذٔ ٜی تٛاٖ ٍ٘ ٝداسی وشد.
 ظشٚف ضیط ٝای اِٚیٗ ا٘تخبة ثشای رخیش ٜوشدٖ ضیش است ثؼذ اص آٖظشٚف پالستیىی ضفبف ٟ٘ ٚبیتبً ظشٚف پالستیىی غیش ضفبف است.
 جذا ضذٖ چشثی اص ضیش رخیش ٜضذٔ ٜطىّی ایجبد ٕ٘ی وٙذ  ٚثب تىبٖضیط ٝلجُ اص استفبد ٜثشقشف ٔی ضٛد .تغیش سً٘ ضیش ث ٝآثی ،صسد  ٚلٜٟٛ
ای قجیؼی است .ثٟتش است ثیطتش اص  60-120سی سی اص ضیش ٔبدس فشیض
٘طٛد .صسد ضذٖ  ٚثٛی غبث ٖٛضیش فشیض ضذ ٜقجیؼی است.
٘ ح ٜٛاستفبد ٜاص ضیش فشیض ضذ: ٜ
 ظشف حبٚی ضیش یخ صد ٜساصیش آة ِٚشْ ث ٝآسأی حشوت داد ٜتب اص حبِتا٘جٕبد خبسج ضٛد ٚحذاوثش تب  30دلیم ٝثؼذ ثبیذ ٔػشف ضٛد.
ضیش رٚة ضذ ٜدس یخچبَ ثٔ ٝذت  8سبػت لبثُ استفبد ٜاست.ٔ ؿشات تغزی ٝثب ثكشی (ضیط ٝضیش):
اٌش پستب٘ه ٚثكشی ث ٝغٛست غحیح تٕیض ٘طٛد ٔیىشثی اص قشیك آٟ٘بٚاسد ثذٖ ضیشخٛاس ضذ ٚ ٜا ٚسا ثیٕبس ٔی وٙذ.
ضیش ٔٛجٛد دس ثكشی خیّی صٚد آِٛدٔ ٜی ضٛدتغزی ٝثب ثكشی ثبػث وبٞص اضتٟبی ضیشخٛاس ٕٞ ٚیٗ ثبػث وبٞص ضیشٔبدس ٔی ضٛد  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙىٛ٘ ٝن سیٔ ٝٙبدس ثب ٘ٛن پستب٘ه ٔتفبٚت
است ٘ٛصاد دچبس سشدسٌٕی ضذٚ ٜدس ٟ٘بیت ٕ٘ی تٛا٘ذ ٘ٛن سیٔ ٝٙبدس سا
ٔه صد ٚ ٜاغالً سیٔ ٝٙبدس سا ٕ٘ی ٌیشد.

حزف ضٛد ِٚی ٘جبیذ ٔبدس صیبد ٜسٚی وٙذ ٚحتٕبً دس ثش٘بٔ ٝغزائی
ِجٙیبت ثبیذ استفبد ٜضٛد.
 ٔػشف داس ٚثبیذ ثب ٘ظش پضضه ثبضذ. آسأص خبقش ٚػذْ ٍ٘شا٘ی ٔبدس دس ایٗ دٚساٖ ٚحٕبیت اقشافیبٖؾبٔٗ ضیشدٞی ٔٛفك است .
 تٛغیٞ ٝبی الصْ ثٔ ٝبدساٖ ضبغُ :
 -1تغزی ٝا٘حػبسی ثب ضیش ٔبدس دس تٕبْ قٔ َٛذت ٔشخػی صایٕبٖ .
 -2خٛد داسی اص ضشٚع صٚدتش اص ٔٛػذ تغزی ٝتىٕیّی لجُ اص ٔ6بٍٞی .
 -3تغزی ٝثیطتش دس قی ضت ٚتؼكیالت .
 -4ػذْ تغزیٛ٘ ٝصاد ثب ثكشی دس صٔبٖ غیجت ٔبدس .
 -5تغزی ٝثب ضیش دٚضیذ ٜصٔب٘ی ؤ ٝبدس دس ٔحُ وبس است .
ٕٞ -6شاٞی دائٕی ثب ٘ٛصاد دس سبػبت غیش وبسی .
 -7ضیشدادٖ دس ٍٙٞبْ استشاحت  ٚدساص وطیذٖ .
 -8دٚضیذٖ ضیش دس ٔحُ وبس ٍٟ٘ٚذاسی ٔٙبست آٖ.
ٔ -9ػشف ٔبیؼبت ٚغزای ٔختػش ٔ ٚفیذ دس ٔحُ وبس .
-10آخشیٗ تغزی ٝوٛدن لجُ اص خشٚج اص ٔٙضَ  ٚاِٚیٗ تغزی ٝثٔ ٝحؽ
ٚاسد ضذٖ ثٙٔ ٝضَ ثبضذ ٔ ٚستمیٕبً اص ضیش ٔبدس استفبد ٜضٛد.
 -11آضٙبئی ثب تجشثیبت سبیش ص٘بٖ ضبغُ .

مرکسآمًزشی درماوی ومازی
ياحد آمًزش ضمه خدمت

شير مادر

 چگًوٍ می تًان فهمید کٍ شیرمادر کافی است :
ثٟتشیٗ سا ٜتطخیع ،افضایص ٚصٖ وٛدن ثش اسبس ٔٙحٙی سضذ است
٘ٛصاد دس ٞفت ٝا َٚوٕی ٚصٖ خٛد سا اص دست ٔی دٞذ و ٝایٗ قجیؼی
است  ٚدس ٞفتٞ ٝبی ثؼذ تغزی ٝثب ضیش ٔبدس ایٗ ٔسئّ ٝسا ججشاٖ
ٔی وٙذ ٚاص سٛی دیٍش تؼذاد دفؼبت ادساس ضیشخٛاس  ٚتؼذاد وٞ ٟٝٙبیی
و ٝضیشخٛاس دس ق َٛضجب٘ ٝسٚص خیس ٔی وٙذ ٘طب٘ ٝوبفی ثٛدٖ ضیش
ٔبدس است اٌش ضیشخٛاس فمف اص ضیشٔبدس استفبدٔ ٜی وٙذ دس ضجب٘ ٝسٚص
 6و ٟٝٙسا خیس ٔی وٙذ.
ٔ بدس ضیشد٘ ٜىبت صیش سا ثبیذ سػبیت وٙذ:
 ٔبدس ضیشد٘ ٜجبیذ وبس سٍٙیٗ ا٘جبْ دٞذ ٚثبیذ استشاحت وبفی داضتٝثبضذ.
 ٔبدساٖ ضیشد ٜثبیذ اص ٔٛاد غزایی وبفی ٔ ٚتٛٙع ثیص اص حذ ٔؼَٕٛاستفبد ٜوٙٙذ ٞ ٚیچ ٔبد ٜغزائی ٘جبیذ ثذ ٖٚدِیُ اص ثش٘بٔ ٝغزائی آٟ٘ب
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گزدآيری:
کمیتٍ تزيیج تغذیٍ با شیزمادر
باسبیىی:
ٔٙبثغ :
ٔ .1جٕٛػ ٝآٔٛصضی تغزی ٝثب ضیش ٔبدس .غٙذٚق وٛدوبٖ سبصٔبٖ ُّّٔ
ٔتحذ دس ایشاٖ(ی٘ٛیسف )1388
 .2ضیشٔبدس  ،تشجٕ ٝدوتش ٘یه ٘فس 1382،
 .3وتبثچ ٝضیش ٔبئذ ٜاِٟی ٔ ،ؼب٘ٚت ثٟذاضتی 1385 ،

اشزف معماریشادٌ اشزف معماریسادٌ کارشىاس ارشذ
NICU
استاد علمی :دکتز سلطان محسه غاوم فًق تخصص
جزاحی کًدکان
1394

