
 شيرمادر چه مزایایی دارد؟

کاهش ابتالء و مرگ و میر شیر خواااا،    : مزایای مربوط به کودک* 

 ماههوای  عدم استفاده از شیشو  و ستوتا،    ااوشا ش      کاهش بروز زادی

تغذ   با شیر مادا ب  علت تماس ساست ب  ساست کادک با موادا  اشود و   

ا  وز، گیوری بهتور   تکامل بهتر  تکامل بهتر ا  و صاات  هضم بهتر غوذ 

ا جاد اابطو  عوایفم متوت کم بوی        کادک  کاهش احتمال بروز اسهال

  .باالتر باد، ضر ب هاشم کادک و مادا و ارز،د

 مزایای مربوط به مادر   :  

باعو    تماس مادا وکادکحاوی تمام مااد مغذی مااد ،یاز کادک است  

 ع وز، ماداب  برگشت سر  و دااضا ت خایر ما و   اعتماد ب  ،فسآاامش

بازگشوت   باع  کواهش خوا،ر شی و  همی  یاا  و مم شادحالت یبیعم 

کاهش احتمال ابتال بو  سوریا، ستوتا،      احم ب  ا،دازه یبیعم مم شاد.

ساکم استخاا،  استرس و ااتردگم مم شاد. شیردهم همچنی  منجر ب  

شیر دهم    اوش تنظیم خوا،ااده   ای بهداشتم تر مادا مم شاد.ااتااه

داصود   98ماهو  اول بعود از زا موا، بویش از      6قت است ک  دا یال ما

  با ود مطمو   بواد کوادک     اموا م ااظت دا برابر حاملگم ا جاد مم کند. 

 استفاده مم کند.از شیر مادا  اقط

 تغذ   شیرخااا با شیر مادا مقورو، بو     مزایای اقتصادی شیر مادر :

 کند.  ،مم صرا  باده وهش ن  اضاام ب  خا،ااده ت میل 

هرچ  زودتر بعداز تالد  مم شاد؟  از چ  زما،م تغذ   با شیر مادا شروع* 

  دا ساعت اول سس از تالد . تماس اولیداشروع شدهم ،ازاد با د شیر

بم     چنا،چ  سشاا   با    سشا م دا شروع و تداوم شیردهم دااد.تأثیر ب

از ب  هاش   بعد هاشم عمامم همراه است با د شروع شیردهم بالااصل

ا جاد ااتباط  تغذ   شیرخااا باع  جر ا،  اات  شیر وآمد، مادا باشد. 

 ومقداا ترشح شیر دا اوزهای اول کم عایفم بی  مادا وکادک مم شاد. 

مادا ،با د از کم باد، شیر ،گرا، شده است متفاوت  ابتت  ب  ،یاز شیرخاا

 بدهد. وچیش د گری ب  ،ازاد

 در شبانه روز به کودک شیرداد؟بایدبه چه میزان  چند نوبت و 

شیر خااا با د بر حتب میل و تقاضا و ب  یاا مکرا دا شب و اوز تغذ   شاد. 

داعات تقاضای شیرخاااا، برای خااد، شیر و مدت هر وعده و ، اه گرات  

ستتا، دا آ،ها متفاوت است. هرچ  کادک زود ب  زود و مؤثرتر ستتا،های مادا 

  مادا بیشتر مم شاد. اا بمکد  تالید شیر

 ، اه ص یح دا آغاش گرات  کادک دازما، شیردهم چگا،  است ؟* 

  سر کادک دا امتداد هم باشد. بد، و  -

تماس ،شد   مادا و شیرخااا  بدو، چتبید، تنگاتنگ  ب  یاای ک  مادا   -

 بتاا،د تماس چشمم با شیر خااا خاد برقراا کند.

ر خااا با ستتا، مادا  عنم بینم شیرخااا دا اوب  او قراا گرات  صاات شی  -

 مقابل ،اک ستتا، مادا قراا گیرد.

 تمام بد، کادک ،  اقط گرد، وشا،  او با دست حما ت شاد. -

 لا قراابگیرد دست ،ازاد ک  دا تماس با بد، مادا است دا سه  -

 مادا ا،گشت شتت خاد اا باالی ستتا، و : نگهداشتن پستان

دا ز ر ستتا، قراا دهد. با گذاشت  ا،گشت شتت سا ر ا،گشتا، اا 

دا باالی ستتا، و اشاا مال م آ، ،اک ستتا، کمم باال مم آ د و 

گرات  آ، برای شیرخااا ااحت تر مم شاد. مراقب باشید ا،گشتا، 

دا ،شد کم ،اک ستتا، قراا ،گیرد و هیچ قتمت از ماه  ستتا، 

  تاسط دست ساشیده ،شاد.

 

 
 

 

  گرفتن کودک پستان  یحصحنحوه: 
صوبر کنیود توا کوادک      با ود  ت ر   شاد،اک سین  مادا  لب کادک با -

،واک وقتومت اعظوم ،واک سوین  دا دهوا،        خاب بواز کنود.   دها،ش اا

شیرخااا باشد اگر کادک سین  اا ص یح گرات  باشود چا،و  کوادک بو      

اات داد، قو سین  چتبیده ولب سائینم ب  یرف بیرو، برگشوت  وصودای   

،یش بورای موادا ا جواد     دا ا   حالت ،اااحتم و داد .ادشمم  شنیده شیر

جاد داد بد   معنم است کو  هالو  آ، بو  ا،ودازه کواام دا      ،مم شاد. و

دها، کادک قراا ،گرات  و ،اک ستتا، ب  وسیل  لث  های کادک جا وده  

 مم شاد.

 آغاز مملا از مااد مغوذی و موااد خوای ا منوم      : نکات اساسی

ازاد است ک  دا حجم کم تا اوزهوای سوام و چهواام بعود از     مااد ،یاز ،

تالد دا ستتا،های مادا وجاد دااد و داد، آ، ب  ،ازاد بتیاا مهم اسوت.  

مقداا ا   شیر دا ماداا،م ک  کادکا، قبلم خاد اا شویر داد،ود بیشوتر    

 است.

شیر خااا ارصت داده شاد ک  ابتدا  ستتا، اول اا تخلی   بهتر است ب  -

ابتودای شویر کو  حجوم ز واد و       پس ب  ستتا، دوم گذااده  شادکند س

چربم کم دااد شیر سیشی  ،امیده مم شاد. ب  قتمت آخر شیر ک  کوم  

حجم و سر چرب است شیر ستی  مم گا ند. اگر مادا زود ب  زود ستتا، 

مااد مکید، اا تغییر دهد  شیر کم چرب عا د شیر خااا شده و معده او 

  ر مم شاد.با شیر کم کالری س

 متناوب از سین  ها استفاده شاد.یاا  دا شیر داد، ب   -

شیر خااای ک  از شیر مادا تغذ   مم کنود  ،یوازی بو  آب  وا شویر       -

 6مصناعم ،دااد. شیر مادا کلی  ،یازهای غذا م شیر خااا اا توا سا وا،   

ب اماهگم تأمی  مم کند. حتم دا هاای گرم و خش  و  ا گرم و مری

اا ،یاز ب  آب ،داشت  و با تغذ   مکرا از ستتا، مادا ،یازهوای  هم شیرخا

 او برآواده مم گردد.

 :شیر خااا اا ب  خااد، شیر عالق  مند ،گ  داا د 

      ،دقت ،ما ید دستم ک  ستتا، اا ،گو  موم دااد موا،ع ت میول وز

 ستتا، بر چا،  کادک شاد.

    ،ب  م ض ا نک  کادک آثاا عدم تما ل ب  مکید، اا از خواد ،شوا

باد گلازد، و تعا ض ساش  دا بی  تغذ   از  داد ستتا،ها اا عاض کنید.

 دو ستتا، ب  حفظ عالق  کادک ب  شیر خااد، کم  مم کند.

 .ضم  شیر خااد، سر کادک اا ب  صاات دواا،م ماساژ دهید 

 :دوشید، شویر صب هاسوت ولوم     بهتر   زما،  برای دوشید، شیر

هر زما،م ا   کاا اا مم تاا، ا،جام داد وبعداز هر باا تغذ و  شویر    عمالً 

، دوشید وذخیره کرد بهتراست قبل ازهر باا دوشوید،  ااضاام اا مم تا

وسوا ل دوشوید،    .مادا کمم استراحت کند و   لیاا، ما عات بخوااد 

 .باشد شده ششیر با د تمی

 یر دوشیده شده:طرز ذخیره ونگهداری ش 

  ساعت دا  24ساعت دا دمای اتاق   10شیر دوشیده شده اا ب  مدت 

دا ماه  6دا ار شا خا،گم و ماه  3-4 دا جا  خم  خچال   هفت   2 خچال  

ار شا صنعتم قابل ذخیره سازی است. شیری ک  برای کادک بتتری دا 

 گرات  داست سین  گرات  ،اداست سین 

 یرز ص یح گرات  سین  



،های ذکر بیمااستا،  ا کادک ،ااس ذخیره مم شاد ب  مدت کمتری از زما

 .شده مم تاا، ،گ  داای کرد

ظروف شیش  ای اولی  ا،تخاب برای ذخیره کرد، شویر اسوت بعود از آ،     -

 ظروف سالستیکم غیر شفاف است. ،ها تاًظروف سالستیکم شفاف و 

بوا تکوا،    و  جدا شد، چربم از شیر ذخیره شده مشکلم ا جاد ،مم کنود  -

قهواه    ا،گ شیر ب  آبم  زاد وتغیر  شیش  قبل از استفاده بریرف مم شاد.

سم سم از شویر موادا ار وش     60-120بیشتر از  استبهتر  ای یبیعم است.

 ،شاد. زاد شد، و بای صابا، شیر ار ش شده یبیعم است.

 : اه استفاده از شیر ار ش شده ، 

ظرف حاوی شیر  خ زده ااز ر آب ولرم ب  آاامم حرکت داده تا از حالوت    -

 دقیق  بعد با د مصرف شاد.  30کثر تا ا،جماد خااج شاد وحدا

 ت قابل استفاده است.ساع 8یر ذوب شده دا  خچال ب  مدت ش -

  شیش  شیر(مضرات تغذ   با بطری(: 

از یر و  آ،هوا    ممیکربو اگر ستتا،  وبطری ب  صاات ص یح تمیش ،شاد  -

 کند.مم او اا بیماا  وااد بد، شیرخااا شده و

 شاد مم شیر ماجاد دا بطری خیلم زود آلاده -

باع  کاهش شیر  همی   و شیرخاااتغذ   با بطری باع  کاهش اشتهای  -

با تاج  ب  ا نک  ،اک سین  مادا با ،اک ستوتا،  متفواوت    و مم شاد  مادا

است ،ازاد دچاا سرداگمم شده ودا ،ها ت ،مم تاا،د ،واک سوین  موادا اا    

 اصالً سین  مادا اا ،مم گیرد.  م  زده و

 ید که شیرمادر کافی است :چگونه می توان فهم 

ااشا ش وز، کادک بر اساس من نم اشود اسوت     بهتر   ااه تشخیص

،ازاد دا هفت  اول کمم وز، خاد اا از دست مم دهد ک  ا و  یبیعوم   

        دا هفت  های بعد تغذ و  بوا شویر موادا ا و  متو ل  اا جبورا،        است و

 م کهن  ها  عدادت و شیرخااامم کند واز سای د گر تعداد داعات ادااا 

مم کند ،شا،  کاام بواد، شویر    دا یال شبا،  اوز خیسک  شیرخااا 

مادا است اگر شیرخااا اقط از شیرمادا استفاده مم کند دا شوبا،  اوز  

 کهن  اا خیس  مم کند.  6

  ده ،کات ز ر اا با د اعا ت کند:مادا شیر 

کاام داشت   با د استراحتمادا شیرده ،با د کاا سنگی   ا،جام دهد و -

 .باشد

متناع بیش از حود معموال    ماداا، شیرده با د از مااد غذا م کاام و -

هیچ ماده غذائم ،با د بدو، دلیل از بر،ام  غوذائم آ،هوا    استفاده کنند و

کنود وحتمواً دا بر،امو  غوذائم      ز واده اوی حذف شاد ولم ،با د موادا  

 لبنیات با د استفاده شاد. 

 ر سشش  باشد.مصرف دااو با د با ،ظ -

آاامش خایر وعدم ،گرا،وم موادا دا ا و  دواا، وحما وت ایراایوا،       -

 ضام  شیردهم ماا  است .

 : تاصی  های الزم ب  ماداا، شاغل 

 تغذ   ا، صاای با شیر مادا دا تمام یال مدت مرخصم زا ما، . -1

 ماهگم .6خاد داای از شروع زودتر از ماعد تغذ   تکمیلم قبل از  -2

    بیشتر دا یم شب وتعطیالت .تغذ -3

 عدم تغذ   ،ازاد با بطری دا زما، غیبت مادا . -4

 تغذ   با شیر دوشیده زما،م ک  مادا دا م ل کاا است . -5

 ،ازاد دا ساعات غیر کاای .با دائمم همراهم  -6

 دااز کشید، . هنگام استراحت و اشیرداد، د -7

  .ب آ،دوشید، شیر دا م ل کاا و،گهداای مناس -8

 مفید دا م ل کاا . مختصر وی مصرف ما عات وغذا -9

 خروج از منشل و اولی  تغذ   ب  م ضآخر   تغذ   کادک قبل از -10

 متتقیماً از شیر مادا استفاده شاد. وااد شد، ب  منشل باشد و

 آشنائم با تجربیات سا ر ز،ا، شاغل . -11
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