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پیشگفتار
کهبرایدس���تیابیبهتوسعهیاجتماعیپایداربههمیاریتکتکافرادجامعهنیاز کردهاس���ت تجربهثابت
کهیکیاززیربناییترینابعادتکاملاجتماعیبشراست،شایدبیشازجنبههای است،توسعهیسالمت
گاهی،احس���اسمسئولیتواقدامعملیتکتک کهآ دیگرتوس���عهنیازمندهمکاریعمومیمیباش���د،چرا

افرادجامعهبرایتأمینسالمتعمومیضروریاست.
کهقدمدرراهمشارکتمردمدرتامین داوطلبانس���المتمحالت،پیش���تازاناینهمیاریعمومیهستند
گذاش���تهاند.داوطلبانسالمتمحالتس���عیدارندحقایقاساس���یموردنیاز وتوس���عهیس���المتجامعه
گیرندوآنهارابهزب���انخودمردمبه ب���رایرس���یدنبهس���المتفردی،خانوادگ���یواجتماعیرابخوب���یفرا

کنند. همسایگانشانمنتقل
دربرنامهداوطلبانس���المتمابهدنبالتوانمندس���ازیمردمبرایمش���ارکتبیشترآناندربهبودسالمتی
کهبرایشانمهماست کهمردمتنهادرمواردی خودشانهستیم.تجربیاتوشواهدمتعددبیانگرآناست
کنند.همچنینیکیازاصولاساس���یدرتغییررفتاربهداشتیمردمدرایناست بطورداوطلبانهش���رکتمی
گفتهشد کهبهاجمال کهبهآناننقشبیش���تریبرایبهبودس���المتخودشانبدهیم.لذاباتوجهبهآنچه
کتاب کنونبیشاز۳6عنوان طراحیوتدوینمجموعهآموزشیداوطلبانسالمتازسال۱۳7۴شروعوتا

ازاینمجموعهبهچاپرسیدهاست.
کهدریادگیریدانس���تنیهاومهارتهای هدفمجموعهیآموزش���یداوطلبانس���المتمحالتآناس���ت
گروهی،انتق���الپیامهابهمردمو کن���دودرفعالیتهایفردیو کمک زندگیس���المبهداوطلبانس���المت
ترویجرفتارهایزندگیسالمومولدراهنمایآنانباشد.دراینبرنامهباحساسسازیوتغییررفتاربهداشتی
کت���ابهایاینمجموعه م���ردمموجبدرگیریفعالآناندرعواملموثربرس���المتمحالتمیش���وند.در
کمکمردمبهحلمش���کالتبهداشتیمحالتفراهممیشود.آنانمیتوانندباراهنمایی بس���ترالزمبرای
مربیانخودباایجادهماهنگیوهمکاریباس���ازمانهایمؤثردرتوس���عهجامعهازمنابعس���ازمانیمختلف

کنند. نیزدربهبودسالمتمحالتاستفاده
کتابهایمجموعهآموزش���یداوطلبانسالمتازاصولآموزشیجدیدوروشهایمشارکتی برایطراحی
کهدرجریانآموزش،داوطلبانسالمتمحالت ورویکردآموزشهمساناناستفادهشدهاست.بدینمعنی
کرد.تهیهکنندگاناینمجموعهسعیداشتهاند نیزتجربههاوآموختههایخودرابهیکدیگرمنتقلخواهند
اصولآموزشمش���ارکتیوآموزشهمس���انانراباخصوصیاتبرنامهیداوطلبانس���المتمحالتوشرایط
کنندوازاینراهآموزشبهداشترابهباورها،تجربههاوزندگیواقعیمردمنزدیک فرهنگیجامعهمنطبق
کنند.اثربخش���یاس���تفادهازاینش���یوهآموزش���یدرتغییررفتارمردمنس���بتبهروشهایسنتیمتداول تر
کشوررامیتواننش���انهیتوفیقدراینراهدانستوبه توس���طبس���یاریازصاحبنظرانآموزشس���المت

ضرورتتداومآندلگرمبود.
کالنتری دکتر ناصر 

رئیس مرکز مديريت شبكه

برای دستیابی به توسعه ی اجتماعی پایدار به همیاری تک تک افراد جامعه نیاز است، توسعه ی سالمت یکی از 
زیربنایی ترین ابعاد تکامل اجتماعی بشر است، شاید بیش از جنبه های دیگر توسعه نیازمند همکاری عمومی 
می باش��د، چرا که آگاهی، احس��اس مسئولیت و اقدام عملی تک تک افراد جامعه برای تأمین سالمت عمومی 

ضروری است. 
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کنیم؟ کتاب استفاده  چگونه از این 
کتاب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ این 

کتابیکتوضی���حمختصردربارهموضوعآنآوردهشدهاس���تت���ابتوانیدبهاهمیت ▪ مقدم���ه: درابت���دای
کنید. موضوعوجنبههایمختلفآنآشناییپیدا

گاهیهاومهارتهایی کتاب،چهآ کهپسازپایانآموزشاین ▪ اهداف:بامطالعهاهدافخواهیددانست
بهدستخواهیدآورد.

کتابمطلعخواهیدشد.بعضیاز کاربردهایمطالباین کاربردها:بامطالعهیاینقسمت،ازبرخیاز  ▪
گروهیش���مانیازدارد.اینفعالیتها کارهارامیتوانبهتنهاییانجامداد،ولیبعضیازآنهابهاقدام این

کهبهفکرشماوهمکارانتانخواهدرسیدومیتوانید کاردیگروجوددارد فقطچندپیشنهادهستند.دهها

کنید. بهاینفهرستاضافه

کهشماداوطلبانسالمتدرج�ریانآموزشخ�ودبایدبرایآم�وزش ▪ اطالعات مورد نیاز از مح�له:ازآن�جا
کنید،الزماس���تمردممحلهتانرابهتربشناس���ید،باورهاوس���نتهایخوبوبد م���ردممحلهبرنامهریزی

مردمراتشخیصدهیدونیازهایآنهارابدانید.

که که»درمحله«نامیدهشدهاند.برایاین برایاینمنظوربحثهاییدرالبالیدرسهایتانقراردادهشده

بحثهای»درمحله«بهواقعیتنزدیکترباشند،الزماستشماقبلازجلسهبحث،اطالعاتیازمردممحله

کهدرقسمت»اطالعاتموردنیازازمحله«میبینیدخالصهایازسؤالهای»در بهدستبیاورید.سؤالهایی

کردنشمابرایبحثهایبسیارمهم»درمحله«است. محله«است.هدفاینقسمت،آماده

کنید. کهبایدبهچهمسایلیدرروابطورفتارهایمردمدقتبیشتری بامطالعهاینقسمتخواهیددانست

کتاببهصورتپاس���خچندس���ؤالمرتبشدهاست.برایروشنشدنموضوعدر ▪ درس ها:مطالباین
پاسخهرسؤالیکیاچنددرسطراحیشدهاست.

کهباعالمتtمشخصشدهاند.این کتابازیکیاچندفعالیتآموزشیتشکیلشدهاست هردرساین

فعالیتهایآموزشیانواعمختلفیدارند،ازجمله:

□یکمشورت   □بحثعمومی  
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کارعملی □   گروهی کار □   

□بررسینمونه  □یکیاچندمسئله   

□ماجرایتصویری   □مشاهده   

□داستانناتمام   □بازدید   

گنجانده کس���بمهارته���ایعملیدره���ردرس ای���نفعالیته���ابراییادگیریدانس���تنیهایبهداش���تیو

گروه کردتاتجربه،احساسوفکرخودراباسایرافراد کمکخواهد شدهاندودراینفعالیتهامربیبهشما

درمیانبگذارید.

کهدرداخلیکمربعنارنجیرنگآوردهشدهاست. درانتهایهردرسچنددانستنیبهداشتیوجوددارد

انتظارمیرودایندانستنیهاراپسازپایانبحثوفعالیتدرخاطرنگهدارید.

که»چگونهپیامهایمان کتاببایدپاسخدهیدآناست کهدراین ▪ تمرين انتقال پيام ها: آخرینسؤالی
که کهنظامبهداشتیازشماداردآناست کهمهمترینانتظاری رابهمردمانتقالدهیم؟«فراموشنکنید

گروهیبرایتمامیخانوارهایتحتپوش���شخود،بهمردم آموختههایتانراحداقلدرس���همرحلهآموزش

کرد.نتیج���هبحثهای»در کاربای���دبرنامهریزیوتمرین کنید.ب���رایاین محل���هوهمس���ایههایتانمنتقل

محله«دراینجلساتاستفادهخواهدشد.

کنید.س���پسبهصورت کنیدوبرایرف���عآنهابرنامهریزی ابت����دابایدمس���ایلمحلهخودتانراشناس���ایی

کهبتوانید گروه���یبرایتهیهپوس���تر،روزنامهدیواری،جزوهو...بایکدیگرهم���کاریخواهیدکرد.برایاین

کنید،بایدتمرین»چهرهبهچهره«راانجامدهیدوبرایهمکارانخودتان درمقابلمردمخوبس���خنرانی

گفتگوبامردمبا»ایفاینقش«اشکاالتارتباطی کافیدر کردنمهارت کنید.دستآخربرایپیدا صحبت

کتاببدونبرگزاریجلساتتمرینانتقالپیامهاناقصاست.ازمربی خودراخواهیدشناخت.آموزشاین

خودبخواهیدحداقل۳جلسهرابرایاینفعالیتهااختصاصدهد.

کتاب،برایمطمئنش���دنازیادگیریمطالبواس���تفادهصحیحاز ▪ خودآزمايی:پسازپایانآموزشهر
آنهامیتوانیدبهسؤالهای»خودآزمايی«پاسخدهید.

سؤالهای»آیامیدانم؟«مربوطبهیادگیریدانستنیهایبهداشتیاست.

کسبمهارتهااست. سؤالهای»آیامیتوانم؟«مربوطبه

کهبایدبرایآموزش کردهایم؟«مربوطبهفعالیتهاییاست س���ؤالهای»آیاپیامهایمانرابهمردممنتقل

مردممحلهانجامشود.
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کارهایمامؤثربودهاس���ت؟«مربوطبهارزش���یابیفعالیتهایش���مااس���ت.باپاسخبهاین س���ؤالهای»آیا

کارتانرابشناسید. سؤالهامیتوانیدمیزانموفقیتخودرابسنجیدواشکالهای

کتابباید کنیم؟:قبلازش���روعآموزش ▪ چگون���ه فرآين���د انتقال پيام های بهداش���تی به م���ردم را ارزيابی 
گاه���یونگرش%۱۰ازخانوارهایتحتپوش���شخودرابراس���اسس���ؤاالتوچکلیس���تموجوددر می���زانآ

کتابمیزانتغییردانش، کتاببررس���ینماییدویکماهپسازپایانآموزشهر بخشپایشوارزش���یابیهر

نگ���رشوعملک���ردهمانخانوارهایانتخابش���دهدرمرحلهاولتوس���طداوطلبانس���المت،زی���رنظرمربی

سنجیدهشود.

کنیم؟ کتاب را انتخاب  چگونه این 
کهازمجموعهآموزش���یداوطلبانسالمتمیبینید،دستنگهدارید. کتابیاس���ت کتاباولینیاتنها گراین ا

کتابداردوش���مامیتوانیدبرحس���بوضعیتمحلهت���انوباکمکمربیخود ای���نمجموعهبیشاز۳6جلد

کهموردنیازتاننیس���تاز کتابهایی کهبیش���ترموردنیازشماس���ت.وقتخودرابا کنید کتابهاییانتخاب

دستندهید.درصفحهداخلیجلداینکتابقسمتهایمختلفمجموعهآموزشیشمامعرفیشدهاست.

کرد؟ کتاب استفاده  در چه مواقعی می توان از این 
کرد کتابرادرجریانآموزشخودازمرکزبهداشتیدرمانیدریافتخواهید کالس آموزش:ش���مااین ▪ در 
کرد.مربیبرایهرجلس���هیکیا کهمربیخواه���دریخت،بهتدریجآنرامطالعهخواهید وطب���قبرنام���های

گرفت.پسازپایاندرسهاطیسهجلسهیابیشتربرایانتقالپیامهابهمردم چنددرسرادرنظرخواهد

کرد. تمرینخواهید

کتاب کهدراین ▪ در آم���وزش مردم: ش���مامیتوانیدپسازپای���انآموزشخودتانازبحثه���اوروشهایی
کنید.بهتراس���تاینروشهاراباشرایطفرهنگیمحلهتان نوش���تهش���دهبرایآموزشمردممحلهاستفاده

کهتهیهمیکنید کتابدرموادآموزش���ی مطابقتدهید.بهعالوهش���مامیتوانیدازتصاویرونکتههایاین

استفادهببرید.

کردهباش���یدمیتوانیدبامراجعهبه گرمدتیپسازپایانآموزش،نکتههاییرافراموش ▪ ب���رای ي���ادآوری: ا
مربعهاینارنجیآنهارادوبارهبخوانید.

کتابرابرایمطالعهدراختیارافرادخانوادهوهمسایگانخود ▪ و يک اس���تفاده ديگر:شمامیتوانیداین
قراردهید.
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مقدمه
کریمودینمبیناس���الماس���ت.س���ازمانهایبهداشتی تغذیهش���یرخوارانباش���یرمادرازتوصیههایقران

گس���ترده،تغذیهباش���یرمادررابهترینتغذیهبرایشیرخوارانمیدانندو جهاننیز،پسازتحقیقاتعلمی

کودکانرادربرابربیماریها معتقدند،هیچغذایانوش���یدنیدیگرینمیتواندجانش���ینآنشود.ش���یرمادر

کودکانوتأمینسالمتآنان کردهوازمرگومیرآنهاپیش���گیریمیکندوس���ببرش���دوتکاملبهتر مقاوم

حتیدربزرگسالیمیگردد.همچنینموجبارتقاسالمتمادراننیزمیشود.

کاملآنبهرهمندشوند،یعنی: تغذیهباش���یرمادربایدبه»روشمطلوب«انجامش���ودتاشیرخوارانازفواید

»تغذیهنوزادباش���یرمادردرس���اعتاولتولدشروعش���ودوشیرخواردر6ماهاولفقطباشیرمادر،بدونهر

نوعمایعاتیاغذایدیگریتغذیهش���ود.ازپایان6ماهگیبهبعدعالوهبرتغذیهمکررباش���یرمادر،غذاهای

گرچهتغذیهباشیرمادرروش کمکیهمبهش���یرخواردادهش���ودوتغذیهباش���یرمادرتا۲سالگیادامهیابد.«

کثرمادرانبهاینامرواقفهستند،اماتحتتاثیرمثبت طبیعیوبهترینش���یوهتغذیهش���یرخواراناستوا

گیرند.بهمنظور یامنفیاطرافیانخود،مطالبمنتش���رهازطریقرس���انههاوتبلیغاتشیرمصنوعیقرارمی

کسبمهارتهایالزم کمکو حذفاثراتمنفیوموفقیتدرش���یردهی،مادراننیازبهآموزش،حمایت،

دارندتابتوانندشیردهیرابهروشمطلوبانجامدهند.

کمک کتابش���مابااهمیتتغذیهباش���یرمادروروشهایمناسبتغذیهشیرخوارانونحوه بامطالعهاین

کسبدانش بهمادران،حمایتوتش���ویقآنانبهش���یردهیآش���ناخواهیدشد.ش���مابهخوبیمیتوانیدبا

گاهیهایم���ادرانوخانوادهها،واصالح کارکنانبهداش���تیدرمانیبهارتق���اآ کن���ار ومهارته���ایالزم،در

کنیدتابه کمک باورهایغلطدرموردتغذیهباش���یرمادربپردازیدومادرانراباهمدلی،حمایتوپیگیری

گاهیهایالزمبهمادرانمخصوصامادرانجواندادهشودومشکالتی گرآ کنند.ا آموختههایشانعمل

که کهممکناس���تباآنروبروش���وند،بهموقعشناس���اییوبرطرفش���ودومادراناطمینانداش���تهباشند

کهفرزندخودراباشیرمادرتغذیه کنند،تعدادمادرانی کودکانشانرابهخوبیباشیرخودتغذیه میتوانند

میکنندبیش���ترمیشود.درنتیجهنسلآیندهس���المترخواهدبودوخانوادهوجامعهازمزایایآنبهرهمند

میشوند.
دکتر محمد اسماعیل مطلق 

مديرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس
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اهداف
کتاب انتظار می رود بتوانید: پس از پایان جلسه های آموزشی این 

 فایدههایشیرمادرراتوضیحدهید.. ۱

خطراتاستفادهازشیرمصنوعیرابرایمادرانتوضیحدهید.. ۲
گولزنکرابرایمادرانتوضیحدهید.. ۳ خطراتاستفادهازبطریو
چگونگیتولیدشیردرپستانهاوعواملمؤثربرآنراشرحدهید.. ۴
کنید.. ۵ مادرانبارداررابرایشیردهیآماده
کودکراشرحدهید.. 6 زمانشروعوروششیردادنبه
اقداماتمؤثربرایشروعموفقشیردهیوتداومآنراشرحدهید.. 7
کنید.. 8 کمکهایبیشترراشناسایی مادراننیازمند
چگونگیدوش���یدنش���یربرایحفظتداومش���یردهیوتغذیهش���یرخوارهنگامجدایی. ۹

مادروشیرخوار)مثلاشتغالمادریابیماری(راشرحدهید.
نحوهتغذیهشیرخواررادرهنگامبیماریهایشایعمادریاشیرخوار،توضیحدهید.. ۱۰
کافیبودنتغذیهشیرخوارراتوضیحدهید.. ۱۱ نشانههای
عقیدههایغلطدربارهشیرمادررابشناسیدواطالعاتصحیحرابهمادرانارائهدهید.. ۱۲
کردنبهمادرانآشناشوید.. ۱۳ کمک بامشکالتشایعپستانیوشیردهیوروش

کموزنوهنگامزردینوزادانآش���نا. ۱۴ باچگونگیش���یردهیبهدوقلوها،نوزاداننارسو
شوید.

کنید.. ۱۵ مادرانرابرایمراقبتازسالمتخودشاندردورانشیردهیراهنمایی
کنید.. ۱6 کمکوحمایتازتغذیهباشیرمادرراهنمایی اطرافیانونزدیکانمادررابرای
کنن���دهتغذیهمصنوعیوقانونترویجتغذیهباش���یرمادر. ۱7 گمراه ب���اممنوعی���تتبلیغات

آشناشوید.
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کاربردها                                              
کتاب خواهید توانست: با یادگیری مطالب این 

کهقبلازتولدفرزندش���انتصمیمبهش���یردهیبگیرندوبا. ۱ کنید کمک ب���همادرانباردار
کودکآشناشوند. اقداماتبیمارستانهایدوستدار

کنیدوآن���انرابرایتغذیه. ۲ م���ادرانبوی���ژهم���ادرانجوانرابافایدههایش���یرمادرآش���نا
کودکشانیارینمایید. صحیح

کودکرابهزنانمحلهخودآموزشدهید.. ۳ زمانشروعوروشصحیحشیردادنبه
راههایحفظتداومشیردهیوافزایششیرمادررابهمادرانمحلهخودآموزشدهید.. ۴

بهمادرانبهویژهمادرانش���اغلروشصحیحدوش���یدن،نگهداریشیردوشیدهشدهو. ۵
خوراندنآنرابهشیرخوارعماًلآموزشدهید.

کمکبهویراآموزشدهیدوحمایتآنانراجلب. 6 بهاطرافیانمادرش���یردهروشهای
نمایید.

کردهواس���تفادهاز. 7 گاه گولزنکآ م���ادرانراازخط���راتتغذیهباش���یرمصنوعی،بطریو
کنید. آنهارامنع

درموردمشکالتشیردهیوروشپیشگیریازآنهابهمادرانآموزشدهید.. 8

گرمادریبرایشیردادنفرزندشدچارمشکالتپستانییاشیردهیشداوراراهنمایی. ۹ ا
کمکهایعملیارایهدهید. کنیدو

درص���ورتبیم���اریم���ادریاش���یرخوار،م���ادررادرموردتغذیهش���یرخوارشباش���یرمادر. ۱۰
کزبهداشتیدرمانیارجاعدهید. کنید،ویادرصورتلزومآنانرابهمرا راهنمایی
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ÏÏÏ  اطالعات مورد نیاز از محله

Ï

-برایاینکهبدانیدمردممحلهشماچهعقیدهایدارند.

-برایاینکهمهمتریننیازهایمحلهخودتانراشناس���ایی

کنید.

-ب���رایاینک���هباورهاوس���نتهایخوبم���ردممحلهتانرا

تشخیصدهید.

-ب���رایاینکهپیامه���ایخودتانراب���اروشبهتریبهمردم

کنید. محلهتانمنتقل

کتاب،بهسؤالهای قبلازشروعفعالیتهایآموزشیاین

کنید،درزندگیروزانهومعمولیخودبامردموهمسایههابهدنبالپاسخآنهاباشیدودرحینمرور زیرفکر

بخشهای»درمحله«بهآنهاپاس���خدهید.پاس���خاینسؤالهادرجلس���ه»چگونهپیامهایمانرابهمردم

کنیم؟«استفادهخواهدشد. منتقل

کودکشیرخواردرمحلهخوددارید؟	  چند

چندمادربارداردرمحلهخوددارید؟	 

کودکانشیرخوارشانراباشیرخودتغذیهمیکنند؟	  آیامادران،

کهدارایمشکلشیردهیباشدمیشناسید؟	  آیاشمامادریرا

آیامادرانمحلهشمابامزایایتغذیهباشیرمادرآشنامیباشند؟	 

آیامادرانمحلهشمامعایبتغذیهشیرخوارباشیرمصنوعیوبطریرامیدانند؟	 

کودکبرایحمایتازتغذیهباشیرمادر	  کهدربیمارستانهایدوستدار آیامادرانمحلهشمابااقداماتی

انجاممیشودآشنامیباشند؟

آیازنانباردارمحلهشمابااقداماتالزمبرایآمادهشدنجهتتغذیهنوزادباشیرمادرآشنامیباشند؟	 

آیامادرانمحلهشمابهترینزمانشروعشیردهیونحوهادامهتغذیهباشیرمادررامیدانند؟	 

گرفتنش���یرخوارهنگامش���یردهیونحوه	  آیامادرانش���یردهمحلهش���ماباش���یوههایصحیحدرآغوش

گرفتناوآشنامیباشند؟ صحیحپستان

آیامادرانش���یردهمحلهش���ماش���املمادرانشاغلش���یوههایصحیحنگهداریش���یردوشیدهشدهرا	 

میدانند؟

کهممکناستبرایمادرانشیردهپیشآید،میشناسند؟	  آیامادرانمحلهشمامشکالتشایعی
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آیامادرانمحلهشمانحوهبرخوردبامشکالتشایعشیردهیرامیدانند؟	 

چهباورهاینادرستیدرموردتغذیهشیرخوارباشیرمادردرمحلهشماوجوددارد؟	 

آی���ام���ادرانمحل���هش���مانحوهش���یردهیدربرخیش���رایطخاص)مث���لدوقلویی،م���ادرش���اغلو...(را	 

میدانند؟

آیامادرانوخانوارهایتحتپوشششماعواملموثردرتامینسالمتمادرانشیردهرامیشناسند؟	 

کنند؟	  آیاخانوارهایتحتپوشششمامیدانندچگونهازمادرشیردهحمایت

کهباشیرمادرتغذیهنمیشوندرامیدانند؟	  آیامادرانمحلهشمانکاتمؤثردرسالمتشیرخوارانی

کمکمیگیرد؟	  کسانی گرمادریمشکلداشتهباشدازچه درمحلهیشماا

کودکخودشیردهدچهتوصیههاییمیکنند؟	  کهنمیتواندبه درمحلهشمابهمادری

کزبهداشتیدرمانیوبیمارستانمراجعهمیکنند؟	  کداممرا مردممحلهشمابه
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1    تغذیه با شیر مادر چه اهمیتی دارد و چگونه شیر تولید 
می شود؟

الف. شیر مادر چه فایده هایی دارد؟

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس اول ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t بحث عمومی
کودکشیرخواردارد؟ بهنظرشماشیرمادرچهفایدههاییبرای

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

بهنظرشماشیردهیچهفایدههاییبرایمادردارد؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

بهنظرشماتغذیهباشیرمادرچهفایدههاییبرایخانوادهدارد؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

بهنظرشماتغذیهباشیرمصنوعیچهتأثیریبرمحیطزیستدارد؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................
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کنید. به شکل های زیر توجه 

تغذیه با شیر مادر
ک���ودکنیازمند	  که ش���یرمادردرس���تهمانموادیرادارد

آناست.
شیرخوارشیرمادررابهراحتیهضممیکند.	 
شیرخواررادربرابربیماریهاوعفونتهامحافظتمیکند.	 
کودکرامحکمترمیکند.	  پیوندمحبتمادرو
بهمادرکمکمیکندتاحاملگیبعدیرابهتعویقبیاندازد.	 
کمترینسبتبهتغذیهباشیرمصنوعیدارد.	  هزینهی
کهباشیرمادرتغذیهمیشوندبیشتر	  کودکانی بهرههوش���ی

است.

کودکفراهممیکند.	  رشدوتکاملمناسبرابرای

تغذیه با شیر مصنوعی و بطری 
کودکرابطهمحبتآمیزونزدیکیپیدا	  ممکناستمادرو

نکنند.
احتمالاینکهش���یرخواربهاسهال،عفونتتنفسی،عفونت	 

گوش���ییاس���ایرعفونتهامبتالش���ود،زیادتراست.ممکن
استاسهالاوطوالنیبشود.

کافی	  کودکدادهمیشود کهبه ممکناستشیرمصنوعی
کودکدچارسوءتغذیهشود. نباشدو

کودکبیشترازحدشیرمصنوعیبدهندو	  ممکناس���تبه
بهطورغیرعادیچاقشود.

کهبابطریتغذیهمیش���ودبیش���تراز	  کودکی احتم���المرگ
کهباشیرمادرتغذیهمیشود. کودکیاست

کودکبهشیرمصنوعییاشیردامحساسیت	  ممکناس���ت
داشتهباشد.

ک���ودکدرس���الهایبعدوبزرگس���الیبه	  که احتم���الای���ن

بیم���اریقلبیعروقی،دیابت،س���رطانوچاقیمبتالش���ود

بیشتراست.

شکل۱:مقایسهدوروشتغذیهباشیرمادروشیرمصنوعی
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کودک،همبرایمادروهم	  بهترینغذابرایش���یرخوار،ش���یرمادراوست.تغذیهباشیرمادرهمبرای

برایخانوادهمفیداست.

کودک فواید تغذیه با شیر مادر برای 
کودکدر6م���اهاولزندگیبداننیازدارد،فقط	  که کودکاس���ت.چیزی کاملترینغذای ش���یرمادر

شیرمادراوست.تنهاقطرهیمولتیویتامین)یاویتامینآ+د(رابایداز۳-۵روزگیبهاوداد.

کهشیرخوار	  کودکدر6ماهاولزندگینیازبهآبندارد.)بهاینشیوهتغذیه گرم، حتیدرآبوهوای

در6ماهاولفقطباشیرمادربدونهرنوعمادهغذاییدیگرتغذیهمیشود،تغذيه انحصاری با شیر 

مادرمیگویند.(

کدامبهاندازهالزمدرشیرمادروجوددارند.	  موادمغذیمختلفهر

ترکیبشیرمادردرطولهروعدهتغییرمیکند.یعنیابتدارقیقاستوتشنگیاورابرطرفمیکندو	 

کودکتأمینمیکند.بایداجازهداد درانتهایوعده،غلیظوچربمیشودوانرژیالزمرابرایرشد

کندتاقسمتآخرشیرراهمدریافتنماید. شیرخواربهمکیدنادامهدهدوخودشپستانرارها

ترکیباتشیرمادرمتناسببارشدوبزرگترشدنشیرخوارنیزتغییرمیکند.	 

ک(یاش���یرروزهایاول،غلیظوزردرنگوبسیارمغذیاستودارایموادایمنی	  آغوز)کلس���ترومیاما

بخشبرایحفاظتشیرخواردربرابربیماریهااست.

ک���ودکرادربراب���رعفونتهامق���اوممیکندوباعث	  که ش���یرم���ادرعالوهب���رموادمغذی،م���وادیدارد

کمتربهاسهالوسرماخوردگیوسایربیماریهایشایعدچارشود. کودک میشود

کودکفراهممیکند.	  شیرمادربهترینالگویرشدوتکاملرابرای

کهازشیرمادرتغذیهمیشوندخیلیسریعتراست.	  کودکانی تکاملبیناییوتکاملراهرفتندر

مکیدنپستانباعثرشدطبیعیفکودندانهامیشود.	 

کاهشمیدهد.	  شیرمادراحتمالابتالبهبیماریهایقلبیوعروقی،چاقیودیابترادربزرگسالی

کهباشیرمادرتغذیهمیشوند،باالتراست.	  کودکانی بهرههوشیدر

ک���ودکدردورانبل���وغازامنیتروانی	  کودکهنگامش���یردادنس���ببمیش���ود رابطهعاطفیمادرو

بیشتریبرخوردارباشد.
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فواید شیردهی برای مادر
کودکبخواهددراختیاراوست.	  شیرمادرهمیشهتازهاستوهروقت

کودکخودش���یرمیدهد،خونری���زیپساززایمانزودترقطعمیش���ودوبههمین	  ک���هبه درم���ادری

کمتراست. کمخونیاو دلیلاحتمال

شیردهیباعثمیشودوزنوانداممادرزودتربهحالتطبیعیبرگردد.	 

کمتربهسرطانپستانوتخمداندچارمیشوند.	  کهفرزندشانراباشیرخودتغذیهمیکنند، مادرانی

مادرانیکهفرزندشانراباشیرخودتغذیهمیکنند،کمتردچاراسترسواضطرابوافسردگیمیشوند	 

ووضعروحیروانیبهتریدارند.

گرفتار	  کمتربهپوکیاستخوان کهولت کهفرزندش���انراباش���یرخودتغذیهمیکنند،درهنگام مادرانی

میشوند.

گرمادریدرماههایاولبهطورمرتبشیردهیداشتهباشد،احتمالحاملگیزودرسوناخواسته	  ا

کمترمیشود. او)درصورترعایتشرایطخاصشیردهی(

کمیهماستراحتمیکند.	  بهعالوه،مادردرزمانشیردادن

فواید تغذیه شیرخوار با شیر مادر  برای خانواده
کمکاقتصادیمهمیبرایخانوادهاست.تهیهشیرمصنوعیوآب	  ش���یرمادرهیچهزینهاینداردو

آشامیدنیسالممیتواندموجبفشاراقتصادیبرایخانوادههاشود.

کمتربیمارمیش���ودهزینهدرمانبیماریهاوبس���تریش���دناو	  کهش���یرمادرمیخورد،چون کودکی

کمتراست. برایخانواده

کودکبههمبیشترشود.	  تغذیهباشیرمادرباعثمیشودمحبتمادرو

فواید تغذیه شیرخوار با شیر مادر  برای محیط زیست و جامعه
کمکمیکنداماش���یر	  ش���یرم���ادربهدلیلع���دمبرداش���تازمنابعطبیعی،ب���هحفظمحیطزیس���ت

کارخانهتهیهمیش���ودوب���همنابعزیادیمانندهزینههایتولیدش���امل:بس���تهبندی، مصنوع���یدر

حم���لونق���ل،ص���رفمنابعطبیعییعنیس���وختوتهیهآبس���المو...داردوآلودگیزیس���تیایجاد

میکند.باافزایشش���یردهیدرجامعههزینهداروودرمانوبستریشدن،وهمچنینهزینهتولیدیا

کمترمیشود. وارداتشیرمصنوعی



 ۱8   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

گول زنک چه مشکالتی به وجود می آورد؟ ب. تغذیه با شیر مصنوعی، بطری و 
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گروهی کار   t
کوچکتقسیمشویدوبهسؤاالتزیرپاسخدهید. گروههای باراهنماییمربیبه

کافیخواهدبود؟ کودکیباشیرمصنوعیتغذیهشود،یکقوطیشیرمصنوعیبرایچندروزاو گر ۱.ا

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 

کهباشیرمصنوعیتغذیهمیشونددرمعرضخطرابتالبهچهبیماریهاییهستند؟ ۲.شیرخوارانی

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

۳.تهیهنادرستشیرمصنوعی)رقیقتریاغلیظتر(چهخطراتیبرایشیرخواربهوجودمیآورد؟

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 

گولزنک)پستانک(چیست؟ ۴.خطراتاستفادهازبطریو

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 

کودکبهدلیلاستفادهازبطریبهبیماریمبتالشود،چههزینهایبرایخانوادهدارد؟ گر ۵.ا

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................
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 ...............................................................................................................

 

6.چراتولیدومصرفشیرمصنوعیسببآلودگیمحیطزیستمیشود؟

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 

t یک داستان
مهینخانماهلیکیازروس���تاهایاطرافش���هربودوخانوادهاشبسیارفقیربودند.مهینخانمدخترشرا

درش���هربهدنیاآوردواززایش���گاهبهمنزلیکیازبس���تگانشرفت.یکیازهمس���ایههایکبطریبرایاوآورد

کم���یه���مش���یرمصنوعیبهاوداد.مهینخانمبهنوزادشش���یرمصنوعیداد.بعدازس���ههفتهبهروس���تا و

بازگشت.وقتیدخترمهینخانم۴ماههشد،الغربودواسهالمیشد.

فکرمیکنیددراینبینچهاتفاقیافتاد؟

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................
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مشکالت تغذیه با شیر مصنوعی
کهباش���یرمصنوعیتغذیهمیشوند	  ش���یرمصنوعیموادایمنیبخشش���یرمادرراندارد.شیرخوارانی

گوارش���ی)اسهالواستفراغ،دلدردهایقولنجیو...( درمعرضخطرابتالبهبیماریهایتنفس���یو

گزماوآسمقرارمیگیرند. گوش،عفونتادراری،مننژیت،ا عفونت

بامصرفش���یرمصنوعیاحتمالابتالبهچاقی،بیماریهایقلبیوعروقیوبیماریقنددربزرگس���الی	 

بیشترمیشود.

کودکوکمشدنمیلاوبرایمکیدنپستان	  دادنشیرمصنوعیبهشیرخوارباعثکمشدناشتهای

کمترمیشود. مادرشده،درنتیجهترشحشیرمادر

کردنباش���یرمصنوعیاس���تفادهمیشودآلودهباشد،موجبایجاداسهالو	  کهبرایمخلوط گرآبی ا

بیماریهایدیگرمیشود.

گرس���ریعمصرفنش���ود،فاسدمیشودو	  ش���یرمصنوعیدرهنگامتهیهبهآس���انیآلودهمیش���ودویاا

شیرخواررابیمارمیکند.

گرسنگیو	  کاهشرشد، کودکدچار کندو ممکناستمادرشیرمصنوعیرارقیقترازحدالزمتهیه

بیقراریواسهالهایمکررشود.

کودکدچارچاقیمفرطشود.	  کندو ممکناستمادرشیرمصنوعیراغلیظترازحدالزمتهیه

کمدرآمد	  خریدش���یرمصنوعیوبطری،مخارججوش���اندنوتمیزنگهداش���تنبطری،برایخانواده

کودکنیزبهخانوادهتحمیلمیشود. یکفشاراقتصادیاست.بعالوههزینهدرمانبیمارهایمکرر

ترکیباتشیرمصنوعیمتناسببانیازهاینوزادانساننیست.	 

ک���ودکازفوایدعاطفیش���یرم���ادروامنیتروانیآنمحروممیش���ودواینبرتکام���لروانیاجتماعی	 

کودکدرآیندهاثرمیگذارد.

بادادنشیرمصنوعیبهشیرخوار،مادراننیزازمزایایشیردهیمحروممیشوند.	 

کشورهزینهزیادیدارد.	  تولیدیاوارداتشیرمصنوعیبرای

کارخانهباعثآلودگیهوامیشود.	  تهیهآندر

موادموردنیازبستهبندی،بطریوپستانکغیرقابلبرگشتبهطبیعتهستند.	 
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گول زنک  مشکالت استفاده از بطری و 
گرش���یرخواربابطریتغذیهش���ود،	  نحوهمکیدنپس���تانکبطریبامکیدنپس���تانمادرفرقدارد.ا

مخصوص���ًادرماهه���ایاول،دچارس���ردرگمیدرمکیدنمیش���ودودیگرنمیتواندپس���تانمادررابه

کمترش���ود،درنتیجهتولید درس���تیب���هدهانبگی���ردوخوبمکبزند.هرچهمکیدنپس���تانم���ادر

گولزنک گرشیرخواراز کمترشدهوقطعمیشودوبطریجانشینپستانمادرمیشود.)ا ش���یرمادر

کندنیزهمینخطررادارد.( استفاده

گولزن���کف���رمدندانه���اوقالبفکه���اراتغییرمیدهندوس���ببرش���ددندانینامناس���ب	  بط���ریو

میشوند.

کودکشده	  گولزنکمشکلاستومیکروبازطریقآنهاواردبدن کردنبطریو شستنواستریل

واورابیمارمیکند.

گوشمیانی	  گولزنکاحتمالعفونتقارچیدهان،برفک،پوس���یدگیدن���دانوعفونت اس���تفادهاز

)گوشدرد(راافزایشمیدهد.

کاهشمیدهدوس���بب	  ک���ودکبرایتقلی���دصداهاوهوش���مندیاورا گولزن���کتمایل اس���تفادهاز

وابستگیمداوممیشود.

کنندوبرایخوراندنشیر	  پسدرصورتتغذیهشیرخوارباشیردوشیدهشدهنبایدازبطریاستفاده

بهشیرخواربایدازفنجاناستفادهنمایند.
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پ. ساختمان پستان شامل چه قسمت هایی است و چگونه شیر تولید می شود؟
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t سخنرانی
کالسشمابیایدوازاوبخواهیدبهسؤالهایزیرپاسخدهد. کنیدبه ازپزشکیامامایمرکزدعوت

ساختمانپستانشاملچهقسمتهاییاست؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

دردورانبارداریوشیردهیچهتغییراتیدرپستانهابهوجودمیآید؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

مکانیزمتولیدشیرچگونهاست؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کنید. بهشکلزیرتوجه

شکل۲-ساختمانپستان
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هرپس���تاناز۱۵-۲۵قس���مت)بهناملوب(تشکیلشدهاس���ت.درداخلهرقسمتلولههایامجاری	 

گرفتهاند.اینحفرهها کوچکی)بهنامآلوئول(بهصورتخوشهایشکلقرار ش���یروحفرههایخیلی

کهدرتصویر کنندهشیرتشکیلشدهاند.درهرپستانمیلیونهاحفرهوجوددارد ازسلولهایترشح

کمیازآنهانشاندادهشدهاند. فقطتعداد

کهآنهارابرایشیردهیآمادهمیسازد.سپس	  دردورانبارداریتغییراتیدرپستانهابوجودمیآید

کتین(،وقتیاینهورمون دراثرمکیدنش���یرخوار،هورمونیدربدنمادرترشحمیشود)بهنامپروال

کهاینس���لولهاشیرترشح کنندهش���یرمیرس���دباعثمیشود ازطریقخونبهس���لولهایترش���ح

کنند.بههمیندلیلهرچهمکیدنپستانبیشترباشدشیربیشتریتولیدمیشود.

اطرافاینحفرههاس���لولهایعضالنیوجوددارد.اینس���لولهایعضالنیدراثرهورموندیگری)به	 

کسیتوسین(منقبضشدهوباعثخروجشیرمیشوند.اینهورمونتحتتأثیرافکارواحساسات ناما

کردن کودک،عاشقانهفکر مادرقراردارد.احساس���اتخوب)ماننداحس���اسخوشایندمادرنس���بتبه

کمک کودکبهتریناست(،بهجریانیافتنشیر کهشیرمادربرای کودک،احساساطمینانازاین به

گریهاونیزبهاینهورمونکمک میکند.احساساتیمانندلمسکردنیادیدنکودکیاشنیدنصدای

کافیبودنشیر(مانعآنمیشود میکند.امااحساساتبد)ماننددرد،نگرانی،شکوتردیدنسبتبه

گذرااست. کهخوشبختانهایناثر وجریانشیرمتوقفمیگردد

کوچکیبرایخروجش���یرمتصلهس���تند.شیردرفاصلهبیندفعات	  اینحفرههابهلولههایامجاری

کهبهمجاریبزرگتردرزیرهالهیقهوهایدور کوچکذخیرهمیشود شیردهیدرحفرههاومجاری

نوکپس���تانمتصلهستندوش���یررابهطورموقتدرخودنگهمیدارندوبهوسیلهمجرایباریکیاز

کهش���یرخوارموقعشیرخوردنباید قس���متنوکپس���تانبهبیرونراهمییابند.بههمینعلتاست

هالهقهوهایپستانرادردهانبگیردتابافشارمکیدنبتواندشیررادریافتنماید.

درزیرپوس���تتیرهیاهالهقهوهایدورنوکپس���تان،غدههایریزیوجوددارندومادهچربیترش���ح	 

کهپوستراسالمنگهمیدارد. میکنند

حفرههاومجاریپستانتوسطچربیوبافتمحافظتیاحاطهشدهاند.درواقعهمینچربیوسایر	 

کوچکوبزرگهممربوطبهآنهاست. بافتها،پستانراشکلمیدهندوتفاوتاندازهپستانهای

کوچکوبزرگهردوتقریبابهمقدارمشابهیبافتغدهایدارندبنابراینهردومیتوانند پستانهای

کنند. بهمقدارقابلتوجهیشیرتولید
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کننده شیر مادر مهار 
گرپستانهاپرازشیرباقیبمانندوتخلیهنشوند،ترشحشیرمتوقفمیشود.پدیدهایدرپستانها	  ا

گرمقدارزیادیازشیر کاهشدادهیاحتیمتوقفسازد.ا کهمیتواندتولیدشیررادرآنها وجوددارد

تولیدشدهدرپستانباقیبماند،ازتولیدشیربیشترتوسطسلولهاجلوگیریبهعملمیآوردواین

گرپستانبه کمکمیکند.ا مسئلهبهمحافظتپستانهادربرابرزیانهایپرشدنزیادیپستانها

وس���یلهمکیدنویادوشیدنش���یرتخلیهشود،اینمانعبرطرفخواهدشدودرنتیجهشیربیشتری

درپستانهاتولیدمیشود.

کودک،مکیدنازیکپس���تانرامتوقفمیکند،	  گاه کهچراهر کمکمیکندتادرککنیم اینپدیده

کودکیکپس���تانمادررابیش���ترمیمکد،آن تولیدش���یرنیزدرآنپس���تانمتوقفمیش���ودوهرگاه

کمکمیکند پستانشیربیشتریتولیدمیکندوبزرگترازپستاندیگرمیشود.همچنیناینپدیده

کهچرابرایاینکهپستانبهتولیدشیرادامهدهد،بایدهموارهتخلیهشود. تادریابیم

کودکنتواندیکیاهردوپستانرابمکد،پستانهابایدبادوشیدنشیرتخلیهشوندتابتوانند	  هرگاه

بهتولیدشیرادامهدهند.

کنندهشیرمادر شکل۳-مهار
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t در محله

کنید.ببینیدچهعقی���دهایدربارهتغذیهباش���یرمادر ۱.ب���ام���ردممحل���ه،مخصوصًازنانجوانصحب���ت

کالسداوطلبانسالمتنتیجهصحبتخودراباسایرافراددرمیانبگذارید. دارند.در

کودکمیدهند؟ آیادر6ماهاولبجزشیرمادرچیزدیگریهمبه

چهچیزی؟

کارخودشانمیآورند؟ چهدلیلیبرای

.............................................................................................................

.............................................................................................................

عقیدهمردمدربارهشیرمصنوعیچیست؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

چهاشکالیدرعقایدآنهاوجوددارد؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کرد؟ کاریمیتوان برایرفعایناشکالچه

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کهدرپستانهادردورانبارداریایجادمیشود،آشناهستند؟ ۲.آیازنانمحلهشماباتغییراتی

.............................................................................................................

.............................................................................................................

۳.ازمادربزرگهابپرسیدبچههایخودراچگونهتغذیهمیکردهاند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کنید. گزارشدهیدوبحث کالس نتیجهرابه

مشکالت شناسایی شده در محله
۱�............................................................................................................

۲�...........................................................................................................

۳�............................................................................................................

۴�...........................................................................................................
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2  چگونه مادر باردار را برای شیردهی آماده و حمایت کنیم؟
الف. مادر باردار به چه اطالعاتی در مورد تغذیه شیرخوارش نیاز دارد؟

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس چهارم �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t در محله

کنید.ازآنهابپرسید: بازنانباردارمحلهخودارتباطبرقرار

گرفتهاند؟ آیادرموردنحوهتغذیهنوزادشانتصمیم

کارخودشانمیآورند؟ چهدلیلیبرای

...............................................................................................................

...............................................................................................................

نظرشاندرموردشیردهیچیست؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

چهسؤاالتونگرانیهاییدارند؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

کسیازافرادخانوادهواطرافیانآنهاراحمایتمیکند؟ آیا

 ...............................................................................................................

نظرآنهاچیست؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................
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گاهیدادنبهمادردردوران	  گرآموزشوآ بس���یاریاززنانخودرامتعهدبهش���یردهیمیدانند.اماا
کمکشوند، کهنیازبهحمایتبیشتردارند،شناساییو بارداریهرچهزودترش���روعش���ودومادرانی

موفقیتدرشیردهیبیشترمیشود.
کنید.اجازهدهیدنگرانیهاودلواپس���یهایخودرا	  گفتگوواعتماداوراجلب بامادرباردارباهمدلی

کند. درموردتغذیهشیرخوارشبیان
ممکناستتصمیممادردرموردنحوهتغذیهفرزندشتحتتأثیرنظرسایرافرادخانوادهباشد.پس	 

کهبهمادرنزدیکتراست کنیدضمنشناساییافرادتأثیرگذار،درصورتامکانآنهاویافردی سعی
واغلباوراهمراهیمیکنددرآموزشهاشرکتدهید.

کهاعضابدن	  کثرزنانبدونمش���کلقادربهش���یردهیهس���تند.همانطور کها کنید مادررامطمئن
م���ا،ش������کلهاواندازهه���ایمختلفیدارن���دوبهخ��وبیعم�لمیکنند،پس���تانهاون���وکآنهاهمبا
اندازههایمختلف)مگردرمواردنادر(بهخوبیعملمیکنند.دربارداریهیچاقدامیدرموردنوک

کرمو...(الزمنیستوضرردارد. کشیدنآنها،بهکاربردن پستانها)مثل:ماساژ،تمریندادنو
گفتگودربارهاحساسوعقایدمادردربارهیشیردهی	  روشمناسبآمادهکردنمادردربارداریشامل

کهمیتواندش���یربدهدوتغذیهیانحصاریباش���یرمادررارعایت وایجاداعتمادبهنفسدراوس���ت
کند.

گاهانهتصمیمبگیرد،نیازبهاطالعاتصحیح	  برایآنکهمادربارداربتوانددرموردتغذیهشیرخوارشآ
درموردفایدههایتغذیهباشیرمادر،خطراتتغذیهمصنوعیوروشادارهشیردهیدارد.

کنیدتابرایاوقابلدرکباشد.	  اطالعاتالزمومناسبباموقعیتهرمادررابازبانسادهبیان
کردناوازفوایدآنمهماستتابیدلیلازپزشکخودتقاضای	  گاه تشویقمادربهزایمانطبیعیوآ

سزاریننکند.
مادرنیازبهحمایتوافزایشاعتمادبهنفسداردتابتواندفرزندشراباموفقیتشیربدهد.	 
کهمادرمواردزیررادرکمیکند:	  بادادناطالعاتالزممطمئنشوید

-تغذیهباشیرمادربرایمادروفرزندشمهماست.
کهدر6ماهاولتوصیهمیشود،حیاتیاست. -تغدیهانحصاریباشیرمادر

کمکیبایدادامهیابد. -تغذیهمکررباشیرمادربعدازشروعغذاهای
تماسزودرسپوستباپوستبانوزادبالفاصلهبعداززایمان،شروعزودهنگامتغذیهازپستانمادر	 

درس���اعتاولتولد،هماتاقیمادرونوزاد،تغذیهبرحس���بخواستشیرخوار،خوبدرآغوشگرفتن
کهدربیمارس���تاهای وخوبپس���تانگرفتنش���یرخواروتغذیهیانحصاریباش���یرمادرازهنگامتولد
کمکمینماید. کودکرعایتمیشود،مفیدب�ودهوبهبرقراریوتداومتغ��ذیهباشیرمادر دوستدار
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کودک می گویند؟  کدام بیمارستان ها را دوستدار  ب. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس پنجم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t بازدید
کهبرایترویجتغذیه کنیدوبافعالیتهایآنها کودکبازدید باهماهنگیقبلیازیکبیمارستاندوستدار

باشیرمادرصورتمیگیرد،آشناشوید.

کنیدوبهسؤالزیرپاسخدهید. کالسبحث نتیجهبازدیدرادر

دربیمارستانموردبازدیدچهاقداماتیبرایحمایتازشیردهیمادرانبهنوزادانانجاممیشود؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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کودک	  ک���هدهاق���دامالزمبرایتغذیهموفقباش���یرمادررااجرامیکنند،دوس���تدار بیمارس���تانهایی

کنند. کارکنانبیمارستانهمکاری گاهشوندتابا نامیدهمیشوند.مادرانبایدازایناقداماتآ

کودک اقدامات زیر انجام می شود: در بیمارستان های دوستدار 
۱.بیمارس���تان،سیاس���تمدونبرایترویجتغذیهباش���یرمادرداردوپوستردهاقدامبرایتغذیهموفقبا

شیرمادر،درمعرضدیدمراجعیننصبشدهاست.

کمکب���همادران کارکن���انبیمارس���تان،دورهه���ایآموزش���یالزمدرم���وردتغذیهباش���یرم���ادررابرای ۲.

گذراندهاند.

۳.مادرانبارداررادرموردمزایایتغذیهباش���یرمادر،چگونگیش���یردهی،تداومآنوهمچنینعوارض

گولزنکآموزشمیدهند. تغذیهمصنوعی،بطریو

گرم ک���هموجب ۴.بالفاصل���هپ���ساززایمان،تماسپوس���تباپوس���تبی���نمادرون���وزادرابرقرارمیکنند

نگهداش���تننوزادوشروعزودرستغذیهباشیرمادرمیشود.دربخشهایاطفالنیزبرنامهتجویزداروو

کهاختاللیدرتغذیهازپستانمادرایجادنشود. انجامآزمایشاتواعمالجراحیراطوریتنظیممیکنند

۵.روشتغذیهباشیرمادروچگونگیحفظتداومشیردهی)درصورتبیماریمادریاشیرخوار،واشتغال

کردنوبهپستانگذاشتن مادر(راآموزشمیدهندوبهحلمشکالتشیردهیکمکمیکنند.روشبغل

کارکنانانجاممیشود. کمک شیرخوارباحضورو
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6.بهنوزادانسالممتولدشدهوهمچنینشیرخوارانزیر6ماهبستریدربخشاطفال،بهجزشیرمادر،

غ���ذایامایعاتدیگرنمیدهندتاش���یرخوارازمزایایتغذیهانحصاریباش���یرمادربهرهمندش���ود.)مگراز

لحاظپزشکیموردنیازباشد(

کهش���یرخواربتواندبهراحتی کنارمادرنگهداریمیکنند)هماتاقییاهمتختی( 7.نوزادراش���بانهروزدر

کنار وب���ااطمین���انوامنیتازپس���تانمادرتغذیهش���ود.دربخشهایاطفالهمامکاناقام���تمادردر

شیرخواربیمارشرافراهممیکنند.

کهتغذیهبراس���اسبرنامهنباش���دوبرحس���ب 8.بهمادرعالئمنیازش���یرخواربهش���یررانش���انمیدهند

خواستوتقاضایشیرخواربطورمکرردرشبوروزانجامشود.تغذیهمکررتولیدشیرراافزایشمیدهد.

گولزنک)پستانک(بهشیرخوارانپرهیزمیکنند. ۹.ازتغذیهبابطریودادن

کجا کهدرصورتبروزمش���کلش���یردهیپسازترخیصازبیمارس���تانبه گاهیمیدهند ۱۰.بهمادرانآ

کمکبگیرند. کنندو مراجعه

کاهشدرد ضمنًادربیمارس���تانازمداخالتبیموردمثلتجویزمس���کنوآرامبخشهایبیموردبرای

زایم���انوس���زارینپرهی���زمیکنند.بهم���ادراجازهمیدهندیک���یازنزدیکانشبرایهمراه���یوحمایتاو

کندتاموجبآرامشاوباشد. گرشرایطفراهمباشدموقعزایماننیزاوراهمراهی آموزشببیندوا
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کدام مادرانݤ نیاز به توجه و حمایت بیشتر دارند؟ پ. 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس ششم �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  یک سؤال
منداوطلبس���المتمحلهدرمرکزبهداش���تیدرمانیشماره7هستم.مربیازمنخواستهتاهفتهیآینده

کهنی���ازبهتوجهوحمایتبیش���تریدارندتابتوانند کالسآموزش���یداوطلب���انس���المتدرموردمادرانی در

کنم. شیردهیموفقیداشتهباشندسخنرانی

بهنظرشمابرایشناساییوآموزشاینمادرانبهچهنکاتیبایدتوجهنمود؟

 ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................
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کنید تا در شیردهی موفق شوند. از جمله:	   برخی مادران را بيشتر مالقات و حمايت 

کردهیااصاًلشیر کهبرایفرزندقبلیمشکلشیردهیداشتهوشیرمصنوعیرازودشروع -مادری

ندادهاست.

-مادر،ش���اغلاستوس���اعاتیراازفرزندشدوراست،یادانشجواس���توتحصیلمیکند،دراین

کاروتحصیلمیتواندشیردهیراهمادامهدهد. کهباادامه کنید صورتبایداورامطمئن

کهحامیمادرنیس���تند، کمککنید.اف���رادیازخانوادهرا کهمش���کلخانوادگ���یدارد، -م���ادریرا

کنید. کنیدباآنهاصحبت کردهوسعی شناسایی

کهدرتولیدشیرشاختاللبوجود کهقبالپستانشجراحیشدهوصدمهدیده،بهطوری -مادری

کهدچاربیماریمزمناس���تویانیازبهدارودارد.اینمادرانرابایددلگرم آمدهباش���د،یامادری

کنید. کنیدوبرایمراجعهبهپزشکیامرکزبهداشتیدرمانیجهتمراقبتهایالزمترغیب

که کهحمایتاجتماعینداردیاجوانویاتنهااس���ت،مادری کهافس���ردهاس���ت،مادری -مادری

قصدداردفرزندشرابهفرزندخواندگیبسپارد.

کهفرزندشبعداززایماننیازبهمراقبتویژهخواهدداشت. گرپیشبینیشده -ا

کهدویاچندقلوداش���تهباش���ند.اینمادرانبهمالقاتبیش���تروتقویتاعتمادبهنفس -مادرانی

نیازدارند.



ترويج تغذيه با شیرمادر   ▪  ۳۱

t در محله

کنیدوسواالت،نظرات کودکش���یرخواردارندصحبت که بامادرانتحتپوش���شخودخصوصامادرانی

وعملکردآنهارابررسینمایید.

کردهاند؟ کودکزایمان ۱.آیامادرانشیردهدرخانوارهایتحتپوشششمادربیمارستانهایدوستدار

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کهبرایحمایتازشیردهیمادرانانجاممیشود،آشنامیباشند؟ ۲.آیامادرانمحلهشمابااقداماتی

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

کسیازافرادخانوادهیااطرافیانحمایتمیشوند؟ ۳.آیامادرانشیردهمحلهشماتوسط

.............................................................................................................

.............................................................................................................

۴.آیادربینخانوارهایتحتپوش���شش���ما،مادراننیازمندتوجهوحمایتبیشتربرایشیردهیوجود

دارند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

مشکالت شناسایی شده در محله
۱�............................................................................................................

۲�...........................................................................................................

۳�............................................................................................................

۴�...........................................................................................................



 ۳۲   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

کرد؟ کودک را با شیر مادر تغذیه  3   چگونه می توان 
کرد؟  الف. از چه زمانی باید تغذیه با شیر مادر را شروع 

 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس هفتم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بحث عمومی
کنید: کالسبحث بهسؤاالتزیرپاسخدهیدوباهمکاریمربیخوددرموردسواالتزیردر

کهدرروزهایاولپساززایمانترشحمیشود)آغوز(چهمیگویند؟ درشهروزبانمحلیشمابهشیرغلیظی

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

۱.نظرمادرهادرموردآغوزچیست؟

..............................................................................................................

..............................................................................................................

کودکمیدهندیادورمیریزند؟ ۲.آنرابه

..............................................................................................................

..............................................................................................................

۳.آیاموادیمثلشیرخشتوترنجبینوسایرجوشاندههارابهنوزادمیدهند؟

..............................................................................................................

..............................................................................................................

کارخودشانمیآورند؟ ۴.چهدلیلیبرای

..............................................................................................................

..............................................................................................................

t  یک مشورت
کهاولین کردهودیروزبهمنزلآمدهاست.اینهمسایهزنجوانیاست همسایهیشمادوروزقبلزایمان

زایمانخودراانجامدادهاس���ت.ش���مابرایدیداراوبهمنزلشانمیروید.اینمادرنگراناست،چونشیر

کمیازپستانشخارجمیشودوفکرمیکندفرزندشسیرنمیشود،میخواهدتاوقتیشیرشبیشتر خیلی

شود،بهاومایعاتدیگریبدهدچهتوصیهایبرایاودارید؟

بعدازتولدنوزاد،اولینتغذیهاوبایدآغوزباشدوهرچهزودترتغذیهباشیرمادرشروعشودبهتراستونباید



ترويج تغذيه با شیرمادر   ▪  ۳۳

بیشازیکساعتبازایمانفاصلهداشتهباشد.

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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کنامیدهمیشود.اینشیر	  کهدراولینروزهایپساززایمانترشحمیشود،آغوزیاما شیرغلیظی

کودکرادربرابربیماریهامقاوممیکند.آغوزبه بسیارمفیداست؛همموادمغذیمهمیداردوهم

کردهوبهخروجموادی کمکمیکند.عملدفعرادرنوزادتحریک تکام���لوعملکردبهتررودهن���وزاد

کمکمیکند. کهسببزردینوزادمیشوند،

کمبودنش���یردر	  کماس���ت،امانیازنوزادهمبههمیناندازهاس���ت.مادرنبایداز مقدارترش���حآغوز

روزهایاولنگرانش���ودوچیزدیگری)مثلجوشاندهها،آبقندیاشیرمصنوعی...(بهنوزادبدهد،

بامکیدنمکررنوزادتولیدشیربیشترمیشودوجریانشیربرقرارمیشود.

مادرونوزادرابایددراتاقزایمانبالفاصلهپسازتولددرتماسپوستباپوستباهمقراردهندوکمک	 

کنندتانوزادبهمحضآمادگی،پستانم���ادررابگیردوتغذیهباشیرمادردرساعتاولتولدانجامشود.

کنارهمباشندتاهروقتنوزادمیخواهد)چهشب،چهروز(شیربخورد. سپسمادرونوزادبایددر

گرم	  تماسپوس���تباپوس���تمادرونوزادبالفاصلهپسازتولداثراتمفیدیدارد.ازجمله:نوزادرا

میکندوضربانقلبوتنفساوراثابتنگهمیدارد،امکانتغذیهباشیرمادررافراهممیکند،رابطه

کتریه���ایطبیعیمادرقرار عاطف���یومحبتبینمادرونوزادرابیش���ترمیکن���د،نوزاددرتماسبابا

میگیردواینمیکروبهابراینوزادنقشدفاعیدارند.

کردنتغذیهباش���یرمادردرس���اعتاولتولدهماثراتمفیدیدارد:مادرونوزادراازنظر	  زودش���روع

کهدرطولس���اعتاولبس���یارقویاس���تباعث عاطفیبههمنزدیکترمیکند.بازتابمکیدننوزاد

میش���ودنوزادآغوزرادریافتنمایدواینس���ببمحافظتاودربرابربس���یاریازبیماریهامیش���ود.

کمکمیکند،وبهجمع کهپستانهایمادررابرایجریانیافتنشیر باعثترشحهورمونیمیشود

کمکمیکند،امکانتماسپوس���تباپوست کاهشخونریزیمادرهم ش���دنرحموخروججفتو

کموزنتأمین گرمایموردنیازنوزادانبویژهنوزادنارسو مادرونوزادرافراهممیکندودراینصورت

کهبابیحسی میش���ودوازمرگومیرش���یرخوارانپیش���گیریمیکند.امافایدهدیگرآنبرایمادری

کهبیحسیموضعیاوبرطرفنشده، کهتامدتی موضعیسزارینشده)بیهوشنشده(،ایناست

اوراحتوبدوندرداس���تواینفرصتمناس���بیبرایلذتبردنازاولینتغذیهشیرخواربدوندرد

وناراحتیمیباشد.



 ۳۴   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

ب. فواصل شیردادن به شیرخوار باید چگونه باشد؟
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس هشتم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بررسی یک نمونه
کهبچهازاولمنظمبودن کهاولینفرزندخودرابدنیاآورده،اوعقیدهداردبرایاین مریمخانمدوروزاست

رایادبگیردبایداوراس���رس���اعتهایمعینش���یرداد.بههمیندلیلس���عیمیکندهرسهساعتیکباربه

فرزندششیردهد.نظرشمادرمورداینعقیدهچیست؟

................................................................................................................
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گرس���نهاس���ت،چهروز،چهش���ب کودک کودکاحتیاجیبهبرنامهیمنظمندارد.هروقت ش���یردادنبه
وباهرفاصلهایبایدبهاوش���یردادهش���ود.ش���یردهیبایدبهطورمکرربرحس���بمیلوتقاضایشیرخوار

حداقل8-۱۲باردرشبانهروزانجامشود.
کههرچقدرش���یرخوارپس���تانمادررابیش���ترمکبزند،تولیدش���یرهمبیش���تر	  نکتهمهماینجاس���ت

گرش���یرخوارمستقیمازپستان کممیشود،پسحتیا گرپس���تانتخلیهنشودتولیدش���یر میش���ود.ا
کندتاشیربیشتریتولیدشود. تغذیهنشود،بایدمادربادوشیدنهایمرتبپستانشراتخلیه

کهمیخواهدپستانرا	  کرد.بایداجازهدادشیرخوارتاهروقت مدتمکیدنشیرخواررانبایدمحدود
کند.پسروش کهبرایرشداوالزماستبخورد،وخوداوپستانرارها بمکدتاشیرچربانتهاییرا

کهمایلاستشیربخورد. کهشیرخوارهرزمانوبههرمدت درستآناست
کاملش���یرواطمینانازمناس���ببودنمنحنیرشد،درهرنوبتبایدازهردوپستان	  تازمانبرقراری

کودکش���یردادتاترش���حش���یردرآنهاتحریکش���ود.ش���یرخوارمیتوانددرهرنوبتیکپستانرا به
گذاشتهشودتادرصورتتمایلبمکد.درنوبتبعدیبایدشروعتغذیه کندوبهپستاندیگر تخلیه

کمترمکیدهشدهاست. که ازپستانیباشد
کند.	  گرسنگیوسیریشیرخوارتوجه مادربایدبهنشانههای

گرسنگی شیرخوار نشانه های 
کردندهانوبیرونآوردنزبان،حرکتس���روصداهایظریف،مکیدندس���ت	  حرکتچش���مها،باز

گیرد(.بادیدنایننش���انههابایدش���یرخواررابه کهدرتماسبادهاناوقرار یاپتویاملحفه)یاهرچه
گذاشت کردنوقوسزدنمرحلهبعدیاست،نباید گریه گراوبهموقعتغذیهنشود گذاشت،ا پستان

گرسنگیبهاینمرحلهبرسد. شیرخواراز

نشانه های سیری شیرخوار 
شیرخواروقتیسیرشود،شلوراحتشدهوخودپستانرارهامیکند.	 



ترويج تغذيه با شیرمادر   ▪  ۳۵

گرفتن شیرخوار در هنگام شیردادن چگونه است؟ پ. نحوه درآغوش 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس نهم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

کنید t بحث 
کنید: بهشکلهایزیرتوجه

شکل۴-وضعیتهایمختلفمادردرزمانشیردهی

کدامیکازاینروشهاراحتتراست؟

................................................................................................................

................................................................................................................

کهدرمحلهشمارواجداشتهباشد؟ آیاروشدیگریمیشناسید

................................................................................................................

................................................................................................................

اینروشرابامربیخوددرمیانبگذارید.آیاروشصحیحیاست؟

................................................................................................................



 ۳6   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

 ................................................................................................................
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کاماًل	  طرزنشس���تنویاخوابیدنمادردرزمانش���یردادنمهماس���ت.م���ادربایددرزمانش���یردادن

گرزیربازو،پشتوزیرپایمادرتکیهگاهداشته راحتباشد.دروضعیتنشستهرویصندلیراحتی،ا

راحتترینوضعیتبرایشیردهیاست. باشد،معمواًل

گرمادرسزارینشدهباشد(	  گردرروزهایاولپساززایماننشس���تنبرایمادرسختباشد)بویژها ا

گذاش���تنبالشس���فتیدرپش���توبالشدیگریزیر میتوانددرحالتخوابیدهبهنوزادش���یربدهد.

زانویمادر،وضعیتاوراراحتترمیکند.

گهواره ای )معمولی يا س���نتی(:یکیازمرس���ومترین	   وضعی���ت 

ک���ردنش���یرخواربرایش���یردهیاس���ت.س���ر روشه���ایبغ���ل

ش���یرخواردرخ���مآرنجمادرقرارمیگیردوبدنشباس���اعدمادر

حمایتمیش���ود.بدنش���یرخواربایدروبرویمادرودرتماس

نزدیکبابدناوقراربگیرد.س���روبدنشیرخواردریکامتداد

واقعش���ودوصورتشروبرویپس���تانوچانهاشچس���بیدهبه

پستانباشد.

شکل۵

گهواره ای متقابل: اس���تفادهازاینروشدرنوزادان	   وضعی���ت 

ک���هنوک ک���هعض���التش���لدارن���دومادرانی کوچ���ک ن���ارسو

گر پس���تانشانآزردهش���دهبهت�رینروششیردادنمیباشد.ا

مادرمیخواهدازپس���تانچپشیربدهد،شیرخواررابادست

گردنشیرخواررا راس���تنگهداردوبالعکس.دستمادرس����رو

نگهمیداردوبدنش���یرخواردرامت���دادطولس���اع�دمادرقرار

میگیرد.ازدستطرفپستان،براینگهداریپستاناستفاده

میش���ودیعن���یمثاًلدس���تچپپس���تانچپرانگ���همیدارد.

دهانش���یرخواردرسطحنوکپستانیامختصریپایینترقرار

میگیردوبدناوبهپهلوروبهمادراست.

شکل6
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 وضعی���ت زير بغل���ی: دراینوضعیت،مادرمینش���یند	 

وس���رش���یرخواربهطرفپس���تانوبدنشزی���ربغلمادر

کودکرویبالش���ی درپهل���ویویقرارمیگیرد.باس���ن

نزدی���کآرن���جم���ادراس���تتان���وزادرابهس���ط�حپس���تان

برس���اند.درای���نوضعیتبرایراحت���یبیش���ت�ر،پش���ت

ش���انههایم���ادرهمبال���شمیگذارن���دوبعدازپس���تان

گرفتنشیرخوار،مادرتکیهمیدهد.

درشرایطخاصمثلبزرگبودنپستانهایانوکپستانصافیافرورفته،اینوضعیتبهتراستچون

کهتحتعمل کنترلبیش���تریبرس���راودارد.اینوضعیتبرایمادرانی مادردیدبهتریبرش���یرخوارو

کهبچهخوابآلوداس���تیادریادگیریتغذیهباش���یرمادرمش���کل گرفتهاند،ودرمواردی س���زارینقرار

کهمکیدنضعیفدارند،مفیدمیباشد. کودکانی کودکاننارسودوقلوو دارد،همچنینبرای

کودکبهپهلوروبرویهممیخوابند.میتوانچند	   وضعیت خوابيده به پهلو:دراینوضعیتمادرو

بالشزیرسر،پشتوزیرزانویمادرکهبهطرفباالاستبگذارند.بچهبهپهلووروبرویمادرطوریقرار

کشیدهشدهاست.ممکن کهپشتشبادستمادرحمایتمیشودوزانوهایشبهطرفمادر میگیرد

گذاشتهشود. کوچک،پتویاحولهتاشدهدرپشتشیرخوارهم کهیکبالش استالزمباشد

گاهیالزماست کهس���زارینشدهاند درمادرانی

ب���رایمحافظتبخیهه���ا،بینمادروش���یرخوار

کوچکی کوچکیایکحولهتاش���ده ی���کبالش

قراربگیرد.

 وضعیت خوابيده به پشت: دروضعیتخوابیدهبهپشتمادرمیتواندبهیکپهلوغلطیدهوازیک	 

پس���تانشیربدهد،س���پسبهپهلویدیگرغلطیدهوازپستاندومش���یربدهد.توصیهمیشودمادر

گذاشتنیک کند، کودکشپیدا کردهوآسانترینوضعیترابرایخودو راههایمختلفراتجربه

الزماست.بعضیازمادران بالشزیرسرمادرمعمواًل

کوسنرازیرباالتنه ترجیحمیدهندچندینبالشیا

وس���رخودبگذارندتااینقس���متازبدنآنهاباالتر

باشد.یکبالشزیرراننیزراحتیبیشتریرافراهم

میکند.

شکل7

شکل8

شکل۹
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ت. شیوه قراردادن پستان در دهان شیرخوار چگونه باید باشد؟
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس دهم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بحث عمومی
کنید: بهشکلهایزیرتوجه

گرفتنپستاندردستمادروعرضهآنبهشیرخوار شکل۱۰:طرزصحیح

نمایبیرونی

وضعیتنادرستوضعیتدرست

نمایدرونی

وضعیتنادرستوضعیتدرست

گرفتنشیرخوار شکل۱۱-طرزپستانبهدهان
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کهبایددرزمانشیردهیبهآنهاتوجهشود؟ چهنکاتمهمیدراینشکلهاوجوددارد

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

t  مشاهده
کودکانیا کالسش���مابیاید.ازمس���ئولواحدمراقبت کنیدتادرصورتتمایلبه ازیکمادرش���یردهدعوت

کند،آیادرش���یوهش���یردادنبهش���یرخوار کودکرانگاه کردنوش���یردادنبه مربیخودبخواهیدروشبغل

اشکالیوجوددارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

بهسؤالزیرپاسخدهید:

کردهوپستانشرادرستدردهاناوقراردادهاست؟ کهمادریفرزندشرادرستبغل کجامیفهمید از

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

t مشورت

گذش���تهمرتبشیرمادرراخوردهولیازدیشب کردهنوزاداودردوروز کهزایمان ملیحهخانمس���هروزاس���ت

کردننوکپستانازدهانشیرخوار کشدهومخصوصًاهنگامخارج نوکپستاناومقداریمتورمودردنا

که کهداوطلبمحلهاس���تبهمالقاتاورفتهاس���ت.بهنظرش���مادرموردعواملی دردزیادیداردخواهرش

ممکناستدربروزاینمشکلمؤثرباشد،چگونهخواهرشراراهنماییمیکند؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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بهت���راس���تمادرقبلازش���یردهیدس���تهایخودراباآبوصابونبش���وید.اماروزان���هفقطیکبار	 

کند. کافیاستونبایدازصابوناستفاده شستنپستانهاباآب

گذاشت.	  بهمحضنشاندادنعالئمآمادگیوگرسنگیدرنوزادبایداورابهپستان

کندتااوتحریکش���دهوپس���تانرابگیرد.حس	  مادربایدبانوکپس���تاناطرافدهاننوزادرالمس

بویایینوزاداوراعالقمندمیکندتاپستانمادررابگیرد.

کافی	  کندت���ابتواندنوکوهالهاطرافآنرابقدر کهنوزاددهانشراخوبباز م���ادربایدمراقبباش���د

دردهانبگیرد.

شکل۱۲-روشصحیحقراردادنپستاندردهانشیرخوار

و	  کهانگش���تشس���تاودرباال مادربایدپس���تانشرابرایعرضهبهش���یرخوارطوریدردس���تبگیرد

انگش���تهایدیگرزیرپس���تانودرلبههالهقهوهایواقعش���وند.)دراینصورتانگش���تانبهش���کل

حرفCقرارمیگیرند.(

کرد که باید در زمان شیردادن به آن توجه   مهمترین نکته ای 
کودکبسیارمهماست.عالوهبرنوکپستان،بایدهالهقهوهایرنگ	  طرزقراردادنپستاندردهان

که دورآنهمتاحدامکاندردهانشیرخوارقرارگیرد.چونمخازنشیردرزیرهالهقهوهایقراردارند

کند. بایدشیرخواربامکیدنشیرراازآنهاخارج

کودکقراردادهنشودوشیرخوارفقطنوکپستانرابگیرد،شیر	  گرپستانبهطرزصحیحیدردهان ا

کافیدریافتنمیکند،بعالوهباعثدرد،زخموترکخوردگینوکپستانومشکالتبعدیمیشود.

گذاشتهش���دهباش����د،نوزادپسازسیرشدنخودبه	  کودک گرپستاندروضعیتصحیحبهدهان ا

خودآنرارهامیکند.

گرفتن پستان توسط شیرخوار  نشانه های صحیح 
کاماًلباز ۱.دهان

۲.لبپایینیبهبیرونبرگشته
۳.چانهچسبیدهبهپستان

۴.قسمتبیشتریازهالهقهوهایدرباالیلبباالییشیرخواردرمقایسهبالبپایینیدیدهمیشود.
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نشانه های مکیدن مؤثر
گاهبامکثاست. ۱.مکیدنهاآهسته،عمیقو

کنیدیاصدایقورتدادنآنرابشنوید. ۲.شمامیتوانیدبلعیدنشیررامشاهده
کشیدهنمیشود. گونههایشیرخواربرجستهاستوبهداخل ۳.درهنگامشیرخوردن

۴.شیرخوارخودششیرخوردنراتماموپستانرارهامیکندوراضیبهنظرمیرسد.

نکات مهم در مشاهده وضعیت شیردهی
ک���ودکقراردادهاس���ت،مادرو	  ب���رایاینک���هببنیدآی���امادریپس���تانشرابهط���رزصحیحیدردهان

کنیدوبهسؤاالتزیرپاسخدهید: شیرخواررادرحالشیردهیمشاهده
کودکروبرویمادرودرتماسنزدیکبااوست؟ -آیابدن

گوشوتنهشیرخواردریکامتدادقراردارند؟ گردن، -آیاسر،
کودکروبرویپستانمادراست؟ -آیاصورت

کودکبهپستانمادرچسبیدهاست؟ -آیاچانه
کودکبهطرفبیرونبرگشتهاست؟ -آیالبپائینی

کندوعمیقاست؟ -آیامکیدنها
گونههایشیرخوارموقعمکیدنبرآمدهاست؟ -آیا

-آیاصدایقورتدادنشیربهخوبیشنیدهمیشود؟
-آیامادرهنگامشیردادنهیچگونهدردیاحساسنمیکند؟

کهمادرپس���تانرابهطرزصحیحیدردهانفرزندش گفت گرجوابهمهاینس���ؤالهابلهبود،میتوان ا
قراردادهاست.

طرز صحیح در آوردن پستان از دهان شیرخوار 
وقتیپس���تانبهطرزصحیحدردهانش���یرخوارق���رارنگرفتهواو	 

گر فق���طن���وکپس���تانرامیمکد،مادراحس���اسدردمیکن���دوا
گفتهش���دش���یرخوارش���یر که کند،همانطور مکیدنادامهپیدا
کافیدریافتنمیکندوباعثزخمنوکپستانمیشود.بههمین
دلی���ل،دراینمواقعمادربایدباواردکردنانگش���تتمیزخودبه
کند،یاروی گوش���هدهانش���یرخوار،پس���تانراازدهاناوخ���ارج
کهنزدیکدهانشیرخواراست،فشاربیاوردو قس���متیازپستان
کندوسپسشیرخواررا یاچانهاوراپایینبکش���دتاپس���تانرارها

کندتابهطرزصحیحپستانرادردهانشبگیرد. کمک

شکل۱۳-روشصحیحخارج
نمودنپستانازدهانشیرخوار
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کودک باید صورت پذیرد؟ ث. با افزایش سن شیرخوار چه تغییراتی در میزان شیردهی به 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس يازدهم ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t بحث عمومی
آیاشیردادنبهشیرخوارانبزرگتربانوزادانمتفاوتاست؟توضیحدهید

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

شیرخوارتاچهسنیبایدفقطشیرمادربخورد؟

................................................................................................................

چرا؟..........................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

تغذیهانحصاریباشیرمادرچهاهمیتیدارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................
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گرچهفرزندش���انراباش���یرخودتغذیهمیکننداماش���یردهیرابهط���ورمطلوبانجام	  برخ���یم���ادران

نمیدهند.برایاینکهتغذیهباشیرمادربهطورمطلوبانجامشود،بایدنکاتزیررعایتشود:

کهازساعتاولتولدتغذیهباشیرمادرراشروعمیکند	  گفتیمشیرخوار کهدرمباحثقبل همانطور

بایدتاپایان6ماهگیبهطورانحصاریباشیرمادرتغذیهشود.

تغذی���هانحص���اریباش���یرمادریعن���یهیچمادهغذای���یدیگریوچیزیجزش���یرمادرحت���یآبنبایدبه

کارکنانبهداشتی کهتوسط ش���یرخواردادهشود.دادنقطرهیاش���ربتویتامینهاوموادمعدنیاززمانی

درمان���یتوصی���همیش���ودونی���زدادنداروهاهنگاملزوماش���کالین���دارد.)قطرهیویتامی���نآ+دیامولتی

کمکیاز6ماهگیتجویزمیشود.( ویتامیناز۵-۳روزگیوقطرهآهنهمزمانباشروعغذاهای

اهمیتتغذیهانحصاریباشیرمادردر6ماهاولعمربسیارزیادوبرایشیرخوارحیاتیاست.چون	 

دادنمایعاتوسایرغذاهاوشیرمصنوعیبهشیرخوارجایشیرمادر

کمش���دنیاقطعش���یرمادرومحرومش���دنش���یرخوارازفوایدآنمیش���ود.بهعالوه رامیگی���ردوموجب

کهشیرخواربهعفونتهاواسهالهایمکررواختاللرشددچارشود،بیشترمیشود. احتمالاین

کردنش���یرخوارورس���ممنحنیرشداوبایدبه	  کودکازجملهوزن مادربرایمراقبتهایبهداش���تی

کارکنانبهداشتی کودکبایدباتوصیه کندوهرنوعتغییریدرتغذیه کزبهداشتیدرمانیمراجعه مرا

که کمکمیکندتامادرپیببرد کودکورس���ممنحنیرشداو کنترلمرتبوزن درمانیانجامش���ود.

کمکیندهد. کافیاستوبیدلیلوسرخودبهاوشیر تغذیهشیرخوار

کمکیرا	  کافینیستوبایدغذاهای ازپایان6ماهگیبهبعددیگرشیرمادربهتنهاییبرایشیرخوار

کردوتغذیهباش���یرمادررامکررادامهداد.درسالاولشیرمادرغذایاصلی بهتدریجبرایاوش���روع

کمکیبهاودادهشود. شیرخواراستوبایداولباشیرمادرتغذیهشودوسپسغذای

کمکیبایدمغذی،سالموبهداشتیوازموادغذاییدردسترستهیهشوند.	  غذاهای

کنداماتغذیهباشیرمادر	  درسالدومشیرخوارمیتواندازغذایسفرهباتغییراتمختصریاستفاده

بایدادامهیابدچونیکسومانرژیوموادمغذیموردنیازشیرخوارراتأمینمیکند.
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t در محله

کودکمیدهندیادورمیریزند؟ ۱.دربینخانوارهایتحتپوشششمامادرانآغوزرابه

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کودکانخودراباوضعیتصحیحشیرمیدهند؟ ۲.آیامادرانمحلهشما

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

۳.آیامادرانمحلهشماتغذیهانحصاریباشیرمادررابرایشیرخواردر6ماهاولعمررعایتمیکنند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

۴.آیامادرانمحلهشمابامفهومواهمیتتغذیهانحصاریباشیرمادرآشنامیباشند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

مشکالت شناسایی شده در محله
۱�............................................................................................................

۲�...........................................................................................................

۳�............................................................................................................

۴�...........................................................................................................
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4   دوشیدن شیر مادر و نگه داری آن چگونه است؟

الف. در دوشیدن شیر مادر به چه نکاتی باید توجه شود؟ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس دوازدهم ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t بحث عمومی
کنید. باراهنماییمربیخوددرموردسؤاالتزیربحث

کهشاغلباشد؟ آیامادرشیردهیرامیشناسید

................................................................................................................

کهدرمنزلنیستچهبرنامهایبرایتغذیهیفرزندخوددارد؟ اینمادردرساعتهایی

................................................................................................................

 ................................................................................................................

آیاتابهحالدیدهایدمادریشیرخودرابدوشد؟

کارراحتاست؟ آیاانجاماین

................................................................................................................

 ................................................................................................................

آیامیتوانشیردوشیدهشدهمادررانگهداشتودرزمانموردنیازبهشیرخوارداد؟

................................................................................................................

 ................................................................................................................

t یک مشورت
کند،تادرزمانی گرفتهشیرشرادوشیدهونگهداری مرخصیزایمانمهریخانمروبهاتماماستاوتصمیم

کودکشباشیرخودشتغذیهشود.اماهنگامدوشیدنبیشازچندقطرهشیر کارشحضوردارد کهدرمحل

ندارد.چگونهاوراراهنماییمیکنیدتادردوشیدنشیرشموفقشود؟

................................................................................................................

 ...............................................................................................................
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در این موارد دوشیدن شیر مادر الزم می باشد:  
گربههردلیلیشیرخوارنتواندبهطورمستقیمازپستانمادرتغذیهشود،مادربایدشیرشرابدوشد	  ا

وشیرخوارباشیردوشیدهشدهتغذیهشود.برایمثالدرمواقعزیر:
-هنگامجداییمادروشیرخواربهدلیلبیماریهریکازآنانویااشتغالمادر

کموزنتواناییتغذیهمستقیمازپستانمادرراندارد -وقتینوزاد
کهنمیتواندخوببمکد -نوزادبیماری

-پیشگیریازنشتشیرازپستانپرهنگامدوربودنازشیرخوار
گرفتنپستانپر کمکبهشیرخواربرای -

کهدچاراحتقانشده کمکبهوضعسالمتپستانبرایتسکینپستانی -
-دوشیدنشیراضافیبرایجلوگیریازمهارتولیدشیرمادر

کند:  مادر برای دوشیدن شیر باید به این موارد توجه 
کهش���یرخوارپستانمادررامیمکد،بازتابجاریشدنشیرخودبخودعملمیکند)یعنی	  هنگامی

کهمادرشیرمیدوشدبایدخودش پس���تانمادرتحریکمیشودوشیرجریانپیدامیکند(اماوقتی
کمکمیکندتاشیرش کند.پسآمادگیاولیهقبلازدوشیدنبهمادر جاریشدنشیرشراتحریک

بهترجریانیابدوراحتتربدوشد.اینآمادگیشاملمواردزیراست:
کاهشدردواضطرابخود -ازلحاظروانیمادربایدآرامشواعتمادبهنفسداش���تهباش���د،به

کودکشداشتهباشد. کرده،فکرواحساسخوبینسبتبه کمک
کندویکلیوانمایعات کمیاستراحت -مادربهتراست۱۰تا۲۰دقیقهقبلازشروعدوشیدن،
کمکمیکنند. گرمبهترشحبهترشیر کمرنگیاسوپبخورد.مایعات مثلشیر،آبمیوه،چای
گرمومرطوبرابهمدت۵تا۱۰دقیقهرویپستانونوکآنقرار کند؛یکحوله گرم -پستانشرا

گرمبگیرد. دهدیادوشآب
گر کودکرارویدامنخودبگذاردوا -مادردرجایآراموخلوتودروضعیتراحتیبنش���یند،
کند،دراینصورتش���یرشزودترترش���حو کند،یابهعکساونگاه کودکشفکر ممکننیس���تبه

جاریمیشود.
کندیاپس���تانشراماس���اژدهد. -نوکپس���تانشرابهآرامیتحریک
ماس���اژیابهصورتغلتاندنمالیممش���تبس���تهرویپستانانجام
میشودویامطابقشکلیکدستزیرپستانودستدیگرباالی
گیرد.باحرکتیکیاهردودستهمزمانباهمازطرف آنقرارمی
قفس���هسینهبهطرفنوکپس���تانمجاریشیرلمسشدهوشیربه

کهدرزیرهالهقهوهایقراردارندجریانمییابد. شکل۱۴-یکنوعماساژپستانطرفمخازنشیر
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ماس���اژدادنپش���تم���ادرهمبهجاریش���دنش���یر	 

کهمادر کم���کمیکند.مطابقش���کلبهاینترتی���ب

بنش���یندوبهجلوخمش���ودوبازوانخودرارویمیز

بگذاردوس���رشرارویب���ازویخودقراردهد،دراین

حالتپستانهایشش���لوآویزانمیشوند.شخص

کرده کهدس���تشرامشت کنندهبایددرحالی کمک

باانگشتانشپش���تمادر)اطرافستونفقرات(رابه

طرفپایینوباحرکاتمالیموچرخشیماساژدهد.

گردنبه کههردوطرفس���تونفقراترااز ب���هطوری

طرفشانههابهمدت۲-۳دقیقهمالشدهد.

وسایل مورد نیاز برای دوشیدن شیر مادر
ش���یررامیتوانبادستیابوسیلهش���یردوشهایبرقییادستیدوشید.دوشیدنبادستراحتتر	 

اس���توهمهمادرانبایددوش���یدنبادس���ترایادبگیرندوب���اتمرین،مهارتآنرابهدس���تآورند.

شیردوشهاهمیشهعملی،قابلاستفادهیادردسترسنیستند.

گشادبرای	  کهبرایدوشیدنبکارمیروندبایدتمیزباشند.ازلیوان،فنجانیاشیشهدهان وسایلی

جمعآوریش���یراس���تفادهش���ود.وس���ایلپسازهرباراس���تفادهبایدفوراباآبوموادشویندهشسته

کارراقباًلانجامداد(وقبلازدوش���یدننی���زآبدرحال ش���وندوظ���روفرابجوش���انند)میتوانای���ن

کنندتامیکروبهاازبینبروند.س���پسآبفنجانرا ج���وشراداخ���لظرفریختهوچنددقیقهصبر

کنند. خالی

دستهاراباآبوصابون،وپستانهاراباآبسادهبشویند.	 

گربادست	  کنندوا براینگهداریشیرازظرفیازجنسشیشهیاپالستیکفشردهدربداراستفاده

میدوشندمستقیمداخلآنبدوشند.

کهتهآنبادکنکالس���تیکیدارداس���تفادهنکنند.چوننوکپس���تانراصدمهمیزند،	  ازشیردوش���ی

کرد. کردنآنمشکلاستونمیتوانشیرآنرابرایتغذیهشیرخواراستفاده تمیز

کهدربیمارستانهااستفاده	  شیردوشهایبرقیبزرگ

میش���وندقادرن���دهردوپس���تانراهمزمانبدوش���ندو

وقت���یش���یرزیادم���وردنیازاس���تویامادروق���تندارد،

مفیدهستند.

شکل۱6-دستگاهشیردوشبرقی

ش���کل۱۵-ماساژدادنپشتمادربرایتحریک
جاریشدنشیر
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روش دوشیدن شیر با دست 
مادربایدلبههالهقهوهایپس���تانیاعقبنوکپس���تانشرابافاصلهایحدودطولبنداولشس���ت	 

کند.مادربایدشسترادریکطرفپستانو۲-۳انگشتدیگررادرطرف خود)۴سانتیمتر(لمس

مخالفآنقراردهد.)شکل۱7-الف(

کهبین	  کمیفشاردهد.سپسمجاریشیررا ابتداپس���تانرابهطرفعقببهطرفقفس���هیس���ینه

انگش���تاناوواقعاس���تفشاردهدتاش���یربهطرفنوکپس���تانجریانیابد.بابرداشتنفشاروفشار

دادنمجددوتکرارآنشیرخارجمیشود.)شکل۱7-ب(

کهجریانش���یرآهستهمیشودمادرانگشتانخودرادورتادورلبههالهیقهوهایحرکتوفشار هنگامی

دهدتاتمامقسمتهایآندوشیدهشود.)شکل۱7-پ(

کندش���ود،دوش���ید.سپس	  کهجریانش���یر هریکازپس���تانهارابایدبهمدت۳-۵دقیقه،تازمانی

گرمادرخس���تهشد کاررامیتوانبادس���تدیگرانجامداد.ا پس���تانطرفدیگردوش���یدهش���ود.این

کردهوبادستدیگردوشیدنپستانهاراتکرارنماید. دستشراعوض

شکل۱7-روشدوشیدنشیربادست
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دفعات و مدت دوشیدن شیر مادر
کامل	  دفعاتومدتدوشیدنبههدفوعلتدوشیدنبستگیدارد.برایدوشیدنبهقصدتغذیه

کاملانجامشود،پسالزماستدرهربارپستانهادرمجموع۲۰-۳۰  شیرخوار،بایدعملدوشیدن

دقیقهدوشیدهشوند.

کافی	  کهقادربهمکیدننیستمیدوشندممکناست۵-۱۰دقیقهدوشیدن گرآغوزرابراینوزادی ا

باشدتاچندقطرهیایکقاشقمرباخوریآغوزبهدستآید.آغوزممکناستقطرهقطرهبیایدچون

کماست.اینقطرههابرایشیرخوارضروریوحیاتیاست. غلیظو

کهقادربهمکیدننیس���تبایددوش���یدنهرچهزودترظرف6س���اعتاولش���روعشود	  براینوزادی

ومادرهر۳س���اعتبدوشدتاش���یرشجریانیابدوازبروزاحتقانپیش���گیریشود.دوشیدنمشابه

کمکمیکند. مکیدنزودهنگامپستانتوسطنوزادبعداززایمان،بهشروعتولیدشیر

گرنوزاددربیمارستاناستوفعاًلنبایدشیربخورددوشیدنشیرضروریاستومادرمیتواند	  حتیا

کند.جمعآوریآغوزبرایتغذیهشیرخواربسیار شیردوشیدهشدهاشرابرایمصارفبعدیاوذخیره

ارزشمنداست.

کهیکبار	  گردوشیدنبرایافزایشتولیدشیراستمدت۲۰دقیقهوحداقل6باریابیشتربدوشند ا

آندرشبباشد.

گردوش���یدنفقطبرایتس���کیندردپس���تاندرموقعاحتقانباش���د،۳یا۴بارفش���ردنودوشیدن	  ا

کافیاستوپسازآنبایدشیرخواررابهپستانبگذارند. کمیازشیر، مقدار

کهاز	  کناربگذاردتافردی کاربرودبایدشیرشرابدوشدوبرایشیرخوار مادرشاغلقبلازاینکهسر

کمکبه کودکمراقبتمیکندآنرابهاوبخوراند.دوشیدنشیرهنگامحضورمادردرمحلکاربرای

حفظتولیدشیربسیاراهمیتدارد.
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ب. در استفاده از شیر دوشیده شده چه نکاتی باید رعایت شود؟
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس سیزدهم �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بررسی چند نمونه
کار کهفقطش���یرمادرمیخوردنزدمادرشمیگذاردوس���ر کارمنداس���ت.اوفرزند6ماههاشرا کرمخانم -ا

کهدرخانهحضورندارد م���یرود.اومقداریازش���یرشراهرروزمیدوش���دودرفریزرمیگذارد،تادرمواقع���ی

کودکشراباآنتغذیهنمایند.اومعتقداست،برایاستریلشدنشیربایدآنراجوشاند.

ک���ودکمیبردوهمراهاومقداری کریم���یبعدازاتماممرخص���یزایمانشفرزندخودراهرروزبهمهد -خان���م

کیدمیکنداینشیرراحتمًادرفریزرمهدنگه ش���یردوشیدهش���دهاشرابهمس���وولمهدتحویلمیدهدوتا

دارندتاخرابنشود.

کردهاس���ت.اوطبقدس���تورپزش���کمجبوراستهرروز -محبوبهخانمهفتهپیشپایشپیچخوردهوورم

کودک۴ماههاشرا۳س���اعتنزدش���وهرش کارمجبوراس���ت ب���رایفیزیوتراپ���یبهدرمانگاهبرود.برایاین

گرسنهمیماند. کهبطریهمنمیگیردبسیار بگذارد.اوبسیارنگراناستوفکرمیکندفرزندش

کودک۵ماههاشمراقبتمیکند.همس���رش8س���اعتپیشش���یرخودرا -ش���وهرحمیدهخانمدرمنزلاز

کهبرایسالمتینوهاشنگراناس���تمیگویداینشیر گذاش���تهاس���ت.مادرحمیده دوش���یدهودریخچال

کنند. کهسالمتراستبرایتغذیهنوهاشاستفاده فاسدشدهوبهتراستبهجایآنازشیرپاستوریزه

t  مشاهده
کالس کنیدنحوهدوشیدنشیرشرادر کالسشمابیایدوازاوخواهش کنیدتابه ازیکمادرشیردهدعوت

کهدرستیانادرستانجامدادهاسترابررسیولیستنمایید. نمایشدهدوباحضورمربیاقداماتی

................................................................................................................

 ................................................................................................................

t  بحث عمومی
کنیم،استفادهازفنجانبهتراستیابطری؟ گربخواهیمشیرخوارراباشیردوشیدهشدهتغذیه بهنظرشماا

کنید؟ درمورددالیلخودبادوستانتانبحث

................................................................................................................

 ................................................................................................................
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 نحوهتغذیهشیرخواربااستفادهازفنجانچگونهاست؟چهنکاتیرابایدرعایتنمود؟

................................................................................................................

 ................................................................................................................
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نکات مهم در نگه داری شیر دوشیده شده مادر
ش���یردوش���یدهش���دهرامیتواندرخارجازیخچ���البهمدت6تا8س���اعتنگهداش���ت.البتهمدت	 

کرد(. نگهداریشیربهدمایاتاقبستگیدارد.)دردمایباالی۳7درجهنبایدشیررانگهداری

ش���یردوشیدهش���دهدرداخلیخچالتا۴8ساعتسالممیماند.ظرفش���یررانبایددرداخلدرب	 

گیرد.دربیخچالرانبایدزیادباز یخچالقراردادوبایددرداخلودرسردترینقسمتیخچالقرار

وبستهنمود.

شیردوشیدهشدهمادردرجایخییخچالتا۲هفته،درفریزرخانگیتا۳ماهودرفریزرهایصنعتی	 

تا6ماهقابلنگهداریمیباشد.

کهازفری���زدرآوردهودریخچالذوبش���ده،ت���ا۲۴س���اعتدریخچالقابل	  ش���یردوش���یدهش���دهای

نگهداریاست.

شیردوشیدهشدهتازهبهترازشیرمنجمداست.	 

رویظرفشیردوشیدهشدهبایدتاریخدوشیدنرانوشتهوشیرهایقدیمیترزودترمصرفشود.	 

کردنشیردوشیدهشدهفریزشده نحوهذوب

کردنش���یرفریزش���ده،بایدظرفش���یررادریخچالقراردهندتابهآرامیذوبشودوطی	  برایذوب

گرم که کنندوطییکس���اعتهمچنان گرمذوب کنندویاآنرادریکظرفآب ۲۴س���اعتمصرف

استمصرفنمایند.

گرمنکنند.	  کروویونیز شیررانبایدبجوشانندودرما

اینشیررادوبارهفریزنکنند.	 

نحوه تغذیه  شیرخوار با شیر دوشیده شده 
شیردوشیدهشدهرانبایدبابطریبهشیرخواردادواستفادهازفنجانتوصیهمیشود.	 

مزایای استفاده از فنجان در تغذیه نوزاد با شیر دوشیده شده
کردنفنجانباآبوصابونآساناست.	  کهامکانجوشاندننباشد،تمیز درصورتی
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کتریه���اازاینطریق	  کمتراس���ت،بههمی���ندلیلفرصتتکثیربا احتم���الاس���تفادهمکررازفنجان

کاهشمییابد.

کودکرادرمعرضابتالبهاس���هال،عفونتهاوپوس���یدگیدندان	  کمتری تغذیهبافنجانبااحتمال

قرارمیدهد.

کند.	  کودکرهانمیشودتاخوداوازآنتغذیه کنار فنجان

کهش���یرخواررابافنجانتغذیهمیکنداورادربغلخودنگهمیدارد،بهاونگاهمیکندوبرخی	  کس���ی 

ازنیازهایحسیوعاطفیاوراارضاعمیکند.

فنجان،مکیدنشیرازپستانرابرایشیرخوارمختلنمیکند.	 

کنترلنماید.	  کودکمیتواندمیزانشیردریافتیخودرا بافنجان

  نحوه تغذیه با فنجان 
دستهایتانرابشوئید.	 

کمیمتمایلبهعقبرویدامنخودنگهدارید.	  شیرخواررابهحالتنشسته

شیررابهاندازهبرایهروعدهدرفنجانبریزید.	 

کوچکشیرراجلویلبهایشیرخوارنگهدارید.	  فنجان

کهشیربهلبهایشیرخواربرسد.	  کنیدتااین فنجانرایکبر

فنجانرابهآرامیرویلبپایین)درشکافبینلبپایینولثه(شیرخوارقراردهید.)شکل۱8(	 

شیرخوارهشیارشده،دهانوچشمهایخودراباز	 

کموزنشیررابازبانبهداخلدهانش میکند،نوزاد

میکش���دونوزادبزرگترشیررامیمکدومقداریازآن

رامیریزد.

شیررابهداخلدهانشیرخوارنریزید.فقطفنجان	 

رادرتم���اسبالبهایشنگهداریدوبگذاریدخوداو

آنرابنوشد.

گراوبهمیزانمورد	  کافیشیرخورد،دهانشرامیبنددودیگرشیرنمیخورد.ا وقتیشیرخواربهقدر

کهبهدفعاتبیشتری انتظارش���یرنخورد،حتمًانوبتبعدیمقداربیش���تریمیخوردویاالزماس���ت

کنید. اوراتغذیه

می���زانتغذی���هش���یرخوارازطری���قفنجاندر۲۴س���اعتبایداندازهگیریش���ود،نهفق���طدرهروعده	 

شیردهی.

شکل۱8:روشصحیحتغذیهباشیرمادر
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 t در محله

۱.آیامادرانشیردهمحلهشماباشیوهصحیحدوشیدنشیرآشنامیباشند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کهبایدش���یرخوارشراباشیردوشیدهشدهتغذیه ۲.آیادربینخانوارهایتحتپوش���شمادریهس���ت

کند؟

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

کنند؟ ۳.آیامادرانمحلهشمامیدانندچهنکاتیرابایدهنگاماستفادهازشیردوشیدهشدهرعایت

.............................................................................................................

.............................................................................................................

۴.مادرانمحلهشمابرایتغذیهشیرخوارخودباشیردوشیدهشدهازچهوسیلهایاستفادهمیکنند؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

مشکالت شناسایی شده در محله
۱�............................................................................................................

۲�...........................................................................................................

۳�............................................................................................................

۴�...........................................................................................................
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5   مادران ش���یرده با چه مش���کالت ش���ایع پس���تانی ممکن 
است مواجه شوند؟

الف- مشکالت شایع نوک پستان، احتقان پستان مجرای بسته و ماستیت چیست؟
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس چهاردهم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 t  بحث عمومی
کنید: بهشکلزیرتوجه

شکل۱۹-شکلهایمختلفنوکپستان

کهنوکپستانشمعمولینباشد؟ کسیرامیشناسید آیا

................................................................................................................

................................................................................................................

 

کرد؟توضیحدهید؟ آیااینمادردردورانشیردهیخودمشکلیپیدا

................................................................................................................

................................................................................................................

t  یک مشورت 
کردهاست.ازدوروزقبلیکیازپستانهایاومتورمشدهودردمیکند. همسایهشمادوهفتهپیشزایمان

وقتیبهبدناودستمیزنیدداغاستوتبدارد.

بهنظرشمامناسبترینتوصیهبهاینمادرچیست؟

................................................................................................................

................................................................................................................
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گروهی   کار    t
کنید. کامل گروه کوچکتقسیمشویدوجدولزیررابامشارکتاعضای گروههای باراهنماییمربیبه

اقداماتموردنیازعالئمونشانههامشکالتشایعدرمادرانشیرده

نوکپستانصافیافرورفته

احتقانپستان

ترکوزخمنوکپستان

کومجرای برجستگیدردنا
بستهدرپستان

التهاببافتپستان)ماستیت(
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ممکناستصافیافرورفتهبودننوکپستان،ویاترکخوردنوزخمشدننوکپستانمشکالتی	 
گاهیاوقاتپستاندچار رابرایمادرشیردهبهوجودآورد.احتمالداردراهخروجشیربستهشود،یا

کند. احتقانشودوشایدهمعفونت
دانس���تننحوهپیش���گیریازاینمش���کالتودرصورتبروز،راهدرمانآنوچگونگیادامهشیردهیمهم

استتااینمشکالتباعثقطعشیردهیمادرنشود.

نوک پستان صاف یا فرو رفته
گرفتنآنبراینوزادمشکلباشد.امابدانید	  گرنوکپستانمادرصافیافرورفتهباشد،ممکناست ا

کش���یدننوکپس���تان کشش���یبرایبیرون کهپیشازتولدنوزادهیچاقدامیالزمنیس���توتمرینات

کباش���دچونباعثانقباضرحممیش���ود.در بخص���وصدرهفتههایآخربارداریمیتواندخطرنا

اغلبموارددرنزدیکیزمانزایماننوکپستانبدونهیچاقدامیبهبودمییابد.
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کهنوزادش���روعبهش���یرخوردنمیکند،انجام	  کمکبهمادربایدبالفاصلهپساززایمانیعنیزمانی 

کمنوکپستان کم کمکشود،دراثرمکیدن کندوبهمادر گرشیردادنباحوصلهادامهپیدا شود.ا

وضعبهتریپیدامیکند.

کهنگراننباش���دش���یرخوارپستانرامیمکدنهنوکآنرا.تماسزیادپوستبا	  بهمادرتوضیحدهید

کنیدواجازهدهیدنوزادهرزمانراغببودخودشپستانرابگیرد. پوستمادرونوزادرابرقرار

کردنشیرخواردروضعیتزیربغلی،شیردهیراراحتتر	  گاهیتغییردادنوضعیتشیردهیمثاًلبغل 

گرفتنرابرایشیرخوارراحتترمیکند. گرفتنپستانبهشکلCدردستمادر،پستان میکند.

کمکمیکند	  کردننوکپس���تانباانگش���تقبلازش���یردادنبهش���یرخوار گاهیتحریکوبرجس���ته 

پستانرابهتربگیرد.

کش���یدننوک	  کمکهایعملیب���همادربکنندمثاًلبرایبیرون کارکن���انبهداش���تیدرمانیمیتوانند 

پس���تانفرورفتهبهطرزخاصیازس���رنگاس���تفادهمیکنند.م���ادرانرابرایآموختنای���نروشبهآنان

ارجاعدهید.

گرشیرخواردر۱-۲هفتهاولنتواندبهطورمؤثر	  کندتاا مادرازهمانابتدابایددوشیدنشیرراشروع

کودکنیزبافنجانتغذیهشود.دوشیدنشیرپستانها پستانرابمکد،پستاندچاراحتقاننشودو

کمکمیکند. گرفتنآنراراحتترمیکندوبهتولیدشیرمادر رانرمترو

براینوکپس���تانصافاقدامخاصیالزمنیست.مادرمیتواندابتدامقداریشیررامستقیمداخل	 

کند.دوشیدنشیرپستانهارانرمترمیکندوشیررا دهانشیرخواربدوشدتابهمکیدنتمایلپیدا

میتوانبافنجانبهشیرخواردادهواورابهطورمکرربهپستانبگذارند.

احتقان پستان 
گاهیاوقاتمخصوصًادرروزهایاولپساززایمانشیرزیادیدرپستانهاجمعمیشودوباعثدردو	  

تورمآنهامیگردد.برایپیشگیری،بایدشیردهیدرساعتاولتولدشروعشود،شیربهطورمکررومدت

نامحدودبهکودکدادهشودودرمواقعزیادبودنشیر،مقداریازآندوشیدهشود،ووضعیتبغلکردن

وپستانگرفتنشیرخوارصحیحباشد.دراینصورتباتخلیهپستان،اینمشکلکمترپیشمیآید.

رگهایرویپس���تانبهرنگآبیدرمیآید.پس���تانهابراق	  گرپس���تاندچاراحتقانش���ود،معمواًل ا

وممکناس���تقرمزبهنظربرس���ندواحتمالداردتا۲۴س���اعتتبوجودداشتهباشد.دراینمدت

کمی کش���یدهبودننوکپستانشیردادنآساننباشد،دراینمواقعبایدابتدا ممکناس���تبهعلت

کودکرابهپستانبگذارند. ازشیردوشیدهشودوسپس

نکتهاساسیدردرماناحتقانتخلیهپستاناست.مکیدنمکررشیرخوارپستانراخالیمیکند،	 
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گرشیرخوارنمیتواندبمکددوشیدنشیرالزماست. ا

گرم،ماس���اژپش���تمادروپس���تانها،تحریک	  گرفتنباآب گرمرویپس���تان،دوش گذاش���تنحول���ه 

کمشدنتورم کمپرسس���ردبه نوکپس���تانبهجاریش���دنش���یرکمکمیکند.پسازشیردهیهم

کمکمیکند. پستانها

ترک )شقاق( و زخم نوک پستان
کهش���یرخوارپس���تانرادرستدردهان	  بیش���ترینعلتترکخوردگیوزخمنوکپس���تان،آناس���ت

کشیدنپستانازدهانشیرخوار کرمزدنبهنوکپس���تان، نمیگیرد.اماشس���تنپس���تانباصابونو

بدونقطعمکشهممیتواندباعثترکخوردگینوکپستانشود.

کرد.	  گفتهشد،برطرف که برایبهبودزخموترک)شقاق(نوکپستاناولبایدعلتهاییرا

پسازشیردادنمالیدنیکیاچندقطرهشیرروینوکپستان،آنرانرموچربنگهمیدارد.	 

کشدنوزیربغلی(	  گهوارهایمتقاطع،دراز ش���یرخواررابهدفعاتودرحاالتمختلف)مثلوضعیت

شیربدهند.

کرم،لوسیونوپمادرویپستان	  ازشستنپستانباآبوصابونقبلازهربارشیردهیواستفادهاز

کنند. پرهیز

کنندتاقبلازشیردهیازپستان	  کمتریداردشروع کهدرد کمضایعه ش���یردهیراازپس���تانسالمیا

گرمومرطوبرویپستان کنشجهششیربرقرارشود.قبلازشیردهیقراردادنپارچه ک،وا دردنا

کمکمیکند.زخمیاشقاقرادرمعرضسرماقرارندهند. بهجاریشدنشیر

گرروینوکپستانمادرنقاطسفیدیظاهر	  دومینعلتزخموش���قاقنوکپس���تان،برفکاست.ا

شود،دچارب��رفکشدهاست.ب��رفکممکناستبعدازدرمانعف��ونت

کهسببزخموخارشنوکپستانمیشود.مادررابرایدرمانبه پس���تانیاس���ایرعفونتهاایجادشود

مرکزبهداشتیدرمانیارجاعدهید.

ک و مجرای بسته در پستان   برجستگی دردنا
گاهیممکناستشیربخشیازپستانبامکیدنشیرخوارتخلیهنشود.ممکناستبهدلیلفشار	  

ازخارجمثلس���فتبودنس���ینهبندویاخوابیدنرویپس���تان،یاعادتشیرخواربهشیرخوردندر

یکوضعیتخاصیافش���اردس���تمادررویپس���تانهنگامش���یردادن،یکیاچندراهخروجیشیر

گاه�یپوسترویآن که ک بس���تهشود.عالئمبستهشدنمجرایش���یرعبارتنداز:وج�ودتودهدردنا

گرشیرتخلیهنشود،مادردچارالتهاب ق�رمزاس���تامامادرتبن�داردوح�العمومیاوخوباس���ت.ا

بافتپستانوآبسهمیشود.
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که برای رفع مجرای بسته شیر مورد نیاز است  اقداماتی 
کاردراینمواقعادامهیشیردهیوتغذیهمکررشیرخواراست،تغذیهرابایدازپستانمبتال	  بهترین

کند. کنندتاتخلیهمؤثرراتقویت شروع

گذاشتهشود.شیردادندروضعیتهایمختلفبرایخالی	  ش���یرخواردروضعیتصحیحبهپستان

شدنهمهمجاریشیرالزماست.

مادرهمزمانبامکیدنشیرخوارپستانخودراازباالیمحلبرجستگیبهطرفنوکآنماساژدهد.	 

گرمرویپستاندرقبلو	  گذاش���تنحولهباآب دوش���یدنمابقیش���یربعدازشیردادن،حمامکردنو

حینشیردادن،دوشیدندرفاصلهبیننوبتهایشیردهیوماساژمحلبرجستگیبانوکانگشت

پیشازدوشیدنتازمانایجاداحساسراحتیمادرتوصیهمیشود.

کاملتخلیهنشود،ممکناست	  کهدچاراحتقانیابس���تهشدنمجراشدهبهموقعو هرگاهپس���تانی

گردرهنگامتورمپستانتبهموجودداشته س���ببتورموالتهاببافتپس���تان)ماستیت(ش���ودوا

کاملنباشدمیتواند گردرمانزودشروعنش���ودویا باش���د،نشانهعفونت)ماس���تیتعفونی(است.ا

منجربهآبسهشود.

که برای مادر مبتال به ماستیت مورد نیاز است  اقداماتی 
کودکیادوش���یدنش���یربرایتخلیه	  کهمادرمیتواندانجامدهد،ش���یردادنمکرربه کاری بهتری���ن

کودکدراینحالت عفونتخارجازمجاریش���یراس���ت،ش���یردادنبه پس���تاناس���ت.چونمعمواًل

کرد،توصیههایزیراست: کهمیتوانبهمادر کمکی اشکالیندارد.

شیرخواررامکررشیربدهد.	 

همزمانبامکیدنشیرخوار،پستانرابهآرامیماساژدهد.	 

کردباتغذیه	  کهشیرجریانپیدا کنیستوپسازآن کهدردنا کند شیردادنراازپستانسالمشروع

ازپستانمبتالادامهدهد.

گرمرویپستانبگذارد.	  بینوعدههایشیردهیحوله

شیردهیرادروضعیتهایمختلفانجامدهد.	 

گردردوالتهاببهترنش���ودومادرتبداش���تهباشد،برایبررسینیازبهدرمانداروییبایدحتمًابه	  ا

پزشکمراجعهنماید.

بهطورکلیدرمانالتهابپس���تان)ماستیت(:استراحت،مصرفمایعاتوتجویزآنتیبیوتیکتوسط	 

پزشکاست.
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ب. آبسه و برفک نوک پستان چیست؟ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس پانزدهم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بررسی چند نمونه
کهنوکپستانشفرورفته -محبوبهخانمباالخرهباراهنماییهایداوطلبمحلهخودتوانستباوجودآن

کهبهدلیل کبودنس���ینهاونیزازبینرفتهاس���تولیچندروزیاست کودکخودش���یردهدودردنا بودبه

کودکششیربدهد. کمتربه کنارهالهپستاناوایجادشدهاستنگراناستوترجیحمیدهد کهدر تودهای

کهزبان گریهمیکندمادراومتوجهشده کهخوبشیرنمیخوردومرتب -نوزادمریمخانمچندروزیاست

کند. کودکنیزسفیدرنگشدهاست.مریمخانمسعیمیکندبادستمالمرطوبزباننوزادشراتمیز

t  مشورت 
کهیکماههاستبسیارنگراناستچونمشکلعفونتپستانو مادرسودابهخانمبرایسالمتینوهاش

خارشوس���وزشنوکپستانمادرمانعازخوب کهمجدداً تبدخترشتازهخوبش���ده،اّمادوروزیاس���ت

شیرخوردننوهاششدهاست.شمابرایرفعاینمشکلچهتوصیهایبهاومیکنید؟

................................................................................................................

................................................................................................................
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آبسه پستان 
کاملنباشدمیتواندمنجربهآبسهشود.	  گردرمانالتهابپستان)ماستیت(زودشروعنشودویا ا

درمانآبسهشبیهالتهابپستان)ماستیت(استاماممکناستشکافتنآبسهتوسطپزشکبرای	 

کنید. تخلیهچرکالزمباشد.مادررابرایمراجعهبهپزشکتشویق

کند،شماهممیتوانیدباتوصیههای	  کهدچارآبسهشدهودرماناوراشروع گرپزشکبهمادربگوید ا

کنید: کمک زیرمادررا

کردهباشد. کلیتغذیهش���یرخوارازپستانمبتالمنعینداردمگرآنکهآبسهبهمجاریشیرسرباز -بهطور

گرآبس���هش���کافتهشودوش���کافنزدیکبهنوک آبس���هبهبیرونازبافتپس���تانبازمیش���ود.ا امامعمواًل

پستاننباشدادامهتغذیهازپستانمبتالاشکالیندارد.

کهآبسهتوسطپزشکشکافت�هشده گرمحلشکافبهنوکپستانوهالهنزدیکباشد،ودرمواردی -ا

کهدرمان وازنوکآنچرکهمراهشیرجاریاستتازم��انی
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۳-۲روزاست(مادرنباید آنتیبیوتیکیش���روعش���دهودیگرچرکهمراهش���یرترشحنمیش���ود)کهمعمواًل

ازاینپس���تانش���یربدهدتادرمانش���ود.امابرایآنکهجریانش���یرشبرقراربماندبایددراینمدتشیر

پس���تانمبتالرا)هر۴س���اعتیعنی6باردرروز(بدوش���دودوربریزد.ولیتغذیهشیرخوارازپستاندیگررا

ادامهدهد.

برفک نوک پستان
کردهو برف���کبعدازمصرفآنتیبیوتیکبوجودمیآید.اینعفونتپوس���تنوکپس���تانرازخم معم���واًل

کمرنگترمیش���ود.برخیمادرانآنرابهصورتاحس���اس کمی س���ببخارشمیش���ودونوکپس���تان

گاهیش���یرخوارهممبتالبهبرفکدهانمیشود.دراینحالت کش���یدنتوصیفمیکنند. س���وزشوتیر

کنید. مادروشیرخواربایدباهمدرمانشوند.مادررابرایمراجعهبهپزشکتشویق

کنید.مدتدرمانمادر7روز	  کردهتشویق کهپزش���کتجویز مادررابرایاس���تفادهصحیحازدارویی

کهبایدروزی۴باربعدازشیردادنروینوکوهالهپستانمالیده کرم)نیستاتین(است بامحلولیا

کهبایدروزی۴باروهربار۱۵قطره ش���ود.درمانش���یرخوارنیز7روز،فقطبامحلولنیس���تاتیناست،

گونهها،لثهورویزباناومالیدهش���ود. ازمحل���ولب���هآرامیدرس���طحداخلیدهانش���یرخوارداخل

بهترینزمانبالفاصلهبعدازتغذیهاستتااثرآنتانوبتبعدیتغذیهباقیبماند.

کندوب���اآبداغوصابونبش���وید.درصورتاس���تفادهاز	  م���ادربای���دس���ینهبندخ���ودراروزانهع���وض

کندویاروزانه۲۰دقیقهبجوش���اندوبهطورهفتگی گولزنکوسرشیش���هاس���تفادهازآنهارامتوقف

کند. آنهاراعوض
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6   چه باورهایی در مورد تغذیه با شیرمادر وجود دارد؟
کافی بودن شیر مادر چیست؟ الف. نشانه های 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس شانزدهم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t یک مشورت
کمکیبدهد،امامهریخانمداوطلب کودکششیر گرفتهبه کمشدهتصمیم کرمخانمفکرمیکندشیرش ا

کرمخانم کافیاستیانه،ا کودک کهشیرتبرایتغذیه کهبایدمطمئنشوی کیدمیکند سالمتمحلهتا

کافیاستیانه؟ کودکمچقدرشیرمیخوردوآیاشیرمبرایاو کجابفهمم سؤالمیکند:از

بهنظرشمامهریخانمچهطوراوراراهنماییمیکند؟

................................................................................................................

................................................................................................................
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کودکبهآننیازدارد.دراینمدتدادن	  که در6ماهاولزندگی،شیرمادرتنهاغذاونوشیدنیاست

کمشدنشیرمادر آب،آبقند،شیرمصنوعییاشیردامنهفقطبهنفعشیرخوارنیست،بلکهباعث

کودک کمترمیکندوبههمینعلت کودکرا هممیش���ود.دادنهرچیزیبهجزشیرمادراش���تهای

کمترترشحمیشود. کمترمکمیزندوشیرمادر پستانمادررا

کردولیدرس���الاولزندگیبای���ددرهربارغذا	  کمکیراش���روع کمکمغذاهای ازس���ن6ماهگ���یباید

کمکیرانباید کردوس���پسغذاهایدیگرب���هاوداد.غذاهای کودکراباش���یرمادرتغذیه دادنابتدا

کرد. زودتراز6ماهگیشروع

کافیبودنتغذیه	  برایآنکهبفهمیماینروشتغذیه،نیازهایشیرخوارراتأمینمیکندبایدبهعالئم

کافیدریافتمیکند. کهنشانمیدهدشیرخوارشیر کنیم.عالیممعتبریوجوددارد کودکتوجه
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کافی بودن شیر مادر   نشانه های 
کافیبودنشیرخودشمطمئنشود،اضافهشدن	  کندتااز کهمیتواندبهمادرکمک بهترینچیزی

گرمبیش���ترازماهقبلباش���د،وبه گروزنش���یرخوارهرماه۵۰۰ وزنش���یرخواراس���ت.درماههایاولا

کافی کهتغذیهاوباشیرمادر کودکچیزیغیرازش���یرمادردادهنش���دهباشد،نش���اندهندهآناست

کرد. کودکاستفاده بودهورشدخوبیدارد.برایاینمنظوربایدازمنحنیرشد

کودکدر	  که کهنههاییاست کافیبودنش���یرمادررانش���انمیدهد،تعداد که ازدیگرنش���انههایی

گرشیرخوارفقطازشیرمادراستفادهمیکندوغذاومایعاتدیگرینمیخورد شبانروزخیسمیکند.ا

کودکی گر کافیاست.اماا کهنهراخیسمیکندوادراراورقیقاست،حتمًاشیرمادر ودر۲۴ساعت6

بههمراهشیرمادرمایعاتدیگریمانندآبمصرفمیکند،دفعمقادیرزیادادرارنبایدایناطمینان

کافیدریافتمیکند. کهشیرمادررابهاندازه کند راایجاد

کودکرابهطرزصحیحشیردهد،	  کافیبودنش���یرخودشاطمینانوباورداش���تهباشدو گرمادربه ا

کرد. کودکبههیچمادهغذاییدیگریاحتیاجنخواهدداشتوبهخوبیرشدخواهد در6ماهاول

ب. باورهای مردم محله  شما در مورد تغذیه  شیرخوار با شیر مادر چیست؟ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس هفدهم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t در محله

چهباورهاینادرستیدرموردشیردهیباشیرمادروجوددارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

چهباورهایصحیحیدرموردشیردهیباشیرمادروجوددارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

نحوهبرخوردباباورهایصحیحچگونهاست؟

................................................................................................................

................................................................................................................
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نحوهبرخوردباباورهاینادرستچگونهاست؟

................................................................................................................

................................................................................................................

گروهی  t کار 
کنید. گروهتقسیمشویدوجدولزیرراتکمیل باراهنماییمربیخودبهچند

نحوهبرخوردوتوصیهبهمادرباورغلطدرموردتغذیهباشیرمادر
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کمکی،	  ش���یرخوارانباتغذیهانحصاریباش���یرمادردر6ماهاولوادامهش���یرمادرهمراهباغذاهای

گاهمادرانبرخیرفتارهایش���یرخواررابهغلط، بهترینالگویرش���دوتکاملراخواهندداش���ت.اما

کافیبودنشیرشانتصورمیکنندونگرانمیشوند. نشانهنا

کمکیرا	  کافینداردوشیر کهمادرفکرمیکندشیر یکیازش���ایعترینعللقطعش���یردهیایناس���ت

کنند. کودکشیرتولید شروعمیکند.تقریبًاتماممادرانمیتوانندبراییکیاحتیدو

کممیشود.راههایدرستشیردهیو	  گاهینیزش���یردهیدرستانجامنمیشودوواقعًاش���یرمادر 

گرفت. کمک کارکنانبهداشتیدرمانی کردودرصورتلزوماز افزایششیرمادررابایدبامادربحث

گربهکودکبهطورمداومشیردادهشود)هم	  مقدارش���یرمادربهاندازهونرمیپس���تانبس���تگیندارد.ا

کافیخواهدبود. کودکدادهنشودمقدارشیرمادر شب،همروز(وغذایدیگریهمراهباشیرمادربه

گاهیاوقاتش���یرخوارفقطبهآغوشمادریامکیدن	  گرس���نگینیس���ت. کودک، کردن گریه تنهاعلت

پس���تاناحتیاجدارد.ش���ایدکودکخیسباشدیاسردشباش���دیاجاییازبدنشدردبکند.بعضیاز

کمبودنشیرمادر گرسنگیو گریهمیکنندوعلتآن ش���یرخوارانبهدلیلنوعیدلدرد)قولنج(زیاد

کرد. کزبهداشتیدرمانیمشورت کارکنانمرا کودکانمیتوانباپزشکیا نیست.درمورداین

کارنشانهگرسنگیاونیست.	  کودکازمکیدنانگشتلذتمیبردواین 

کافیدریافتمیکند،اضافهشدنوزنشیرخواراست	  کهنشانمیدهدشیرخوارشیر عالئممعتبری

کودکدرروزخیسمیکند. که کهنههایی وتعداد

کافی	  کهش���یرخوارشش���یر کافیندارددرحالی گاه���یاوق���اتمادرنگراناس���توتصورمیکندش���یر 

کنید. کنی���د،علتتردیدم���ادرراپیدا کمک میخ���وردورش���دخوب���یدارد.بهاینم���ادرانمیتوانید

کنید.بهمادراطمینانواعتمادبهنفسبدهید.چوناین باورهایغلطاورابدونانتقادتنداصالح

کنند.پسنیاز کمکییاباس���ایرغذاهاومایعاترازودترش���روع کهتغذیهباش���یر مادراناحتمالدارد

بهحمایتزیادیدارندتااعتمادبهنفسخودرابدستآورند.

کافی بودن تغذيه با شیر مادر را 	  کودکواقعاشیرکافینمیخورد،و نشانه های  گاهیاوقات مهم:اما

 کند.بهرحالمعمواًل کارکنانبهداشتیمراجعه کنیدبه کرد؛مادرراتشویق ندارد.بایدعلتشراپیدا

کافیتولیدنمیکند. کافییامؤثرینداردویامادرشیر کهشیرخوارمکیدن علتایناست
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کم می کنند:  که تولید شیر مادر را  شایع ترین عواملی 
کمتریتولیدمیشود. -پستانمادرتخلیهنمیشوددرنتیجهشیر

-تغذیهنامکررشیرخواروشیردهیبرحسبساعت

-شیرندادندرشب

کوتاهمدتتغذیه -دفعات

گرفتننادرستومکیدنضعیف -پستان

کردننادرستشیرخوارموقعشیردادن -بغل

گولزنک -مصرفسایرغذاها،استفادهازبطریو

کهبرایشیردهیصحیحراهنماییمیکنیدبرایمراجعهبهمرکزبهداشتی	  اینمادرانراضمناین

کنیدتاوضعیتشیردهیوسالمتوبیماریمادروشیرخواربررسیشود. درمانیتشویق

باورهای نادرست رایج در تغذیه شیر خواران با شیر مادر
کافینیس���ت.عل���تنگرانیاینمادرها	  کودک بعض���یازمادرهافکرمیکنندشیرش���انبرایتغذیهی

کهفکرمیکنند: ایناست معمواًل

کافینخواهدبود. کوچکباشد،شیرش گرپستانمادر -ا

کافینخواهدبود. گرپستانمادرنرمباشد،شیرش -ا

کماست. -درخانوادهویافامیلآنهاشیر

-چوندرشیردهیبهبچهقبلیشیرشقطعشدهاست،اینبارهمهماناتفاقخواهدافتاد.

گریهمیکند. کودکزیاد -چون

گرسنهاستوشیرزیادترمیخواهد. کودکانگشتشرامکمیزندحتمًا -چون
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7   مشکالت شایع شیرخواران در تغذیه با شیرمادر کدامند؟  
کرد؟ کمکی می توان  گریه می کنند، چه  که زیاد  الف.به شیرخوارانی 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس هجدهم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 t یک مسئله
کردهومدام گریه گهانیش���روعبه گذش���تهبهطورنا کودکپریخانم۳ماههاس���ت.اومیگویدطیچندروز

کنونباش���یرم���ادربهطور کودکشراتا کمش���دهاس���ت. کهش���یرش میخواه���دش���یربخ���ورد.اوفکرمیکند

گرفتهاست. کردهواوخوبوزن انحصاریتغذیه

کودکپریخانمچیست؟ بهنظرشمامشکل

................................................................................................................

 ...............................................................................................................
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گریهش���یرخواراس���ت.بس���یاریازمادرانبهدلیل	  یکیازعللش���ایعقطعش���یردهیتوس���طمادران،

گریهمیکنددادنغذاومایعاتغیرضروریراش���روعمیکنند.اینمادران کهشیرخوارش���انزیاد این

گریه گرسنهاست.امااغلبدادنغذاومایعاتاضافی کودکش���ان کافیو کهشیرش���اننا فکرمیکنند

گریهوبیقراریبیشتراومیشود. گاهیاوقاتباعث کمنمیکند،بلکه شیرخواررا

گریهشیرخوارشاناست.	  کمکبهاینمادران،مشاورهباآنهادرباره مهمترینراه

گریه می کنند  شیرخواران به علت های مختلف 
گرمبودن،سردبودن( -راحتنبودن)کثیفبودن،

-خستگی)مالقاتبیشازاندازهبستگان(

گریهشیرخوارتغییرمیکند( -بیمارییادرد)کهدراینمواقعالگوی

کافیشیردریافتنمیکند،یابهخاطرجهشرشد -گرسنگی:بهعلتاینکهبهاندازه

کافئینونوشابه... -غذایمادر:برخیموادغذائی،گاهیاوقاتمصرفشیرگاو،نوشیدنیهایحاوی

کهمادرمصرفمیکندودخانیات)سیگار( -داروهایی

-قولنجشیرخوار

-شیرخوارانبانیاززیاد
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گرسنگی ناشی از جهش رشد 
گرس���نهبهنظربرسدوازتغذیهخودراضینباشد.	  ش���یرخوارممکناس���تدرزمانهایخاصیخیلی

کودکنسبت کهرشد کمکیراشروعمیکند.درحالی کافینیس���توشیر مادرتصورمیکندش���یرش
بهقبلس���ریعترش���دهوتقاضایاوبرایشیرخوردنبیش���ترشدهاست.اینسرعترشددر۳ماهاول
درح���دود۲هفتگی،6هفتگ���یو۳ماهگی(رخمیدهد،ول���یمیتوانددرمواقع ش���یردهی)معمواًل
کوتاهیدارد.افزایشتغذیهازپس���تانمادردرط���یاینزمانهابرای دیگ���رنی���زرخدهدومدتزمان
گذشته کهش���یرخوردناوبهروالعادی چندروزیموجبافزایشتولیدش���یرمادرمیش���ودتازمانی
کمکیوازش���یر کمکیوغذای برگردد.دراینایامآموزشبهموقعبهمادرازش���روعخودس���رانهش���یر

گرفتنزودرسجلوگیریمیکند.

غذای مادر
کودکاوآش���فتهوبیقرار	  کهوقتیغذایخاصیمصرفمیکند، گاه���یاوقاتمادرمتوجهمیش���ود 

باهرغذاییممکناس���تای���نحالتایجادش���ود.امانمیتوانپرهی���زازغذاهای میش���ود.معم���واًل
کرد،مگراینکهواقعًاباخوردنغذاییمتوجهمشکلیبشوند. خاصیرابهمادرانتوصیه

قولنج
کردنیک	  گریه گاهیاوقات کنن��د. گریه بعضیازش���یرخوارانممکناس���تبدونهیچعلتی،بازهم

الگ�����ویواضحداردیعنیش���یرخ�واردرس���اع�اتمش���خصیازروزواغلببعدازظهره���ا)غروب(مدام
گریهمیکند.ش���یرخوارمثلاینکهدردش���کمداش���تهباش���دپاهایشراجمعمیکندوممکناستبه
گریه کهبهاینصورت کردناومش���کلاس���ت.ش���یرخوارانی نظربیایدتمایلبهمکیدنداردولیآرام
کهدلیلآنروشننیست.این گازداش���تهباشند میکنند،ممکناس���ترودهپرس���روصداویاحاوی

مشکل)قولنج(نامیدهمیشود.
کممیشود.به)شکل	  گریهآنهابعداز۳ماهگی خوبرش���دمیکنندو ش���یرخوارانقولنجیمعمواًل

کنید. کردنشیرخوارقولنجیتوجه کردنوآرام ۲۰(براینحوهبغل

شیرخواران با نیاز زیاد
کردنوراهبردندارند.	  گریهمیکنندونیازبیشتریبهبغل بسیاریازشیرخوارانبیشازدیگران
کمکنمود.	  کودک کردوباتوجهبهشرایطموجود،بهمادرو گریهراپیدا بایدعلت
کند.اطالعاتمناس���بیبه	  کردهواوراآرام گریهمیکندرابغل که کودکی بهمادرنش���اندهیدچگونه

تناسبشرایطبهاوبدهید.)شکل۲۰(
کردهووضعیت	  کنیدتاشیردهیاوراارزیابی کارکنانبهداشتیدرمانیتشویق مادررابرایمراجعهبه

کهشیرخواربیمارنیستو کنندومطمئنش���وند کنترل کودکوطولزمانش���یرخوردناورا مکیدن
دردندارد.
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بپت

کردنشیرخواردچارقولنج)کولیک( شکل۲۰-نحوهبغل

کردنشیرخواردرطولساعد ب:بغل

کردهورویدامنخودبنشانید. پ:دستهارادورشکمشیرخوارحلقه

کند. ت:پدر،شیرخواررامقابلسینهخودبغلنمودهوزمزمه

ال���ف-ش���یرخواررامقابلس���ینه
خ���ودبغلنماییدوس���راوراروی
کنید. گذاشتهوزمزمه شانهخود
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کرد؟ کمکی می توان  که پستان را نمی گیرد، چه  ب. به شیرخواری 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس نوزدهم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  یک ماجرا
کبودیوجوددارد.وقتی کردهاست.رویسرنوزاد ملیحهخانمدوروزپیشبااس���تفادهازدس���تگاهزایمان

میخواه���داوراش���یربده���دنوزادجیغمیکش���دوش���یرنمیخورد.اوخیلینگراناس���تواحس���اسمیکند

کهش���اهدتالشاینخانمبرایشیردهیهستید،متوجه ش���یردهیبرایاوخیلیس���ختخواهدبود.شما

کبودیسربچهفشارمیآورد. کهدستاوروی میشوید

کمکهایعملیمیتوانیدبهاوبکنید؟ چهتوصیهو

t  بحث عمومی
کنید. باراهنماییمربیخوددرموردسؤاالتزیربحث

شایعترینعلتقطعشیردهیچیست؟

................................................................................................................

................................................................................................................

گرفتنپستانمیگردد؟ بهنظرشماچهعواملیموجبامتناعشیرخواراز

................................................................................................................

................................................................................................................

گرشیرخواریپستانمادرراپسبزند،چهتوصیهایبهمادرمیکنید؟ ا

................................................................................................................

................................................................................................................



 7۰   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

دانستنی های بهداشتی                                                                                                                          19

گرفتنپستان،یکعلتشایعقطعشیردهیاست.اغلباوقاتمادرپسزدنپستان امتناعشیرخواراز
کافینبودنشیرشتلقیمیکندوشیرخوارراازشیرمیگیرد. توسطشیرخواررادلیلبدبودنیا

پس زدن پستان توسط شیرخوار ممکن است به دالیل زیر باشد:
عادتماهانهمادر	 
تغییردررژیمغذاییمادر	 
تغییرصابونیاعطریااسترسمادر	 
گرفتگیبینیشیرخوار	  
کشیرخوار،ویادنداندرآوردن.	  دردوبیماریشیرخوارویافشاردادنرویناحیهدردنا
کسمعدی(،	  برگشتشیرازمعده)رفال
گرازبطریاستفاده	  کارمیرودودرجداییمادروش���یرخوارا کهمادرس���ر درش���یرخوارانبزرگترزمانی

کند. گرفتنپستانمادرامتناع شود،ممکناستشیرخواراز
کهطعمش���یر	  گرفتنیکپس���تانامتناعمیکند.ایناتفاقپسازعفونتپس���تان گاهیش���یرخواراز 

کمینمکیترشده،ایجادمیشود.
کردتاش���یرخواربتواندپس���تانرابگیرد.	  کم���ک کردهوبرایرف���عآنبهمادر پ���سعل���ترابایدپی���دا

کودکپستانمادررا که کهبرخیازاینعلتهاباراهنماییمادربرطرفمیشود.هنگامی بخصوص
پسمیزندتالشبرایادامهشیردهیچندینروزطولمیکشد.

گرفتن پستان   کمک به مادر هنگام امتناع شیرخوار از  چگونگی 
کنارمادرباشدنهمراقبدیگری،مادربایدتماممدت،نهفقطموقعشیردهی،	  کودکتماممدتدر 

کردنباشیرخوار کنارشیرخوارشبخوابد،حمام باشیرخوارتماسپوستباپوستداشتهباشد.در
کارهایخانهو برایبرقراریتماسعاطفیبااوتوصیهمیش���ود،ازس���ایرافرادخانوادهتقاضاشوددر

کنند. کمک کودکانبزرگتر یامراقبتاز
کودکتمایلبهمکیدنداش���ت،مادربهاوش���یربدهد،وقتیش���یرخوارخوابآلوداست	  که هرزمان

کرد،ش���یرخواررابهپس���تان کهپس���تانمادررگ یابعدازبیدارش���دن،بعدازتغذیهبافنجان،یاوقتی
بگذارد.تغذیهشیرخواردرسکوتوبدونحواسپرتیوبدوناسترسمادرانجامشود.

کندتاپستانرابگیرد،مادرکمیازشیرشراداخلدهانشیرخواربدوشد،وضعیت	  بهشیرخوارکمک
کندتااوپستانرابهتردردهانبگیرد،وضعیتهایمختلفراامتحان کردنشیرخواررااصالح بغل

کند،مادرنبایدبهپشتسرشیرخوارفشاربیاوردیاپستانشراتکاندهد.
شیرخواررابافنجانتغذیهکند،درصورتامکانشیردوشیدهشدهخودشرابافنجانبهشیرخواربدهد.	 
گولزنکاستفادهنماید.	  بههیچوجهنبایدازبطری،سرشیشهو
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8   چگونه در شرایط خاص شیردهی انجام شود؟

الف. تغذیه دو و چند قلوها با شیر مادر چگونه انجام شود؟ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيستم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t یک ماجرا 
کهبارداریاولاوبوده،یکنوزاددخترویکپس���ربدنیا کردهاس���تودراینزایمان ک���رمخان���متازهزایمان ا

کرم کها آوردهاست.پروینخانم،داوطلبسالمتمحلهبرایمالقاتاوبهمنزلشانرفتهاست.اومیبیند

کم خانمبس���یارخس���تهاس���توچونمحلبخیههایشهمدردمیکندقادربهنشستننیستوبچههانیز

کرمخانممیگویدمیخواهمبرایبچههاشیرمصنوعی کردنهس���تند.همس���را گریه خوابودائمادرحال

بخرمتاهمبچههاسیرشوندوهممادرشاننفسراحتیبکشد.

شمابهعنوانداوطلبسالمتچهتوصیهایبهاینخانوادهمیکنید؟

................................................................................................................

................................................................................................................

t بحث عمومی
کنید. گروههای8تا۱۲نفرهتقسیمشویدودرموردسؤاالتزیربحث باراهنماییمربیخودبه

آیامیتوانشیرخواراندوقلوراهمزمانشیرداد؟چگونه؟

................................................................................................................

................................................................................................................

کدامیکازاینروشهابرایشیرخواراندوقلوبهتراست؟

................................................................................................................

................................................................................................................

کهدویاچندقلوداشتهباشد؟شیرخوارانشراچگونهتغذیهمیکند؟ آیامادریرامیشناسید

................................................................................................................

................................................................................................................
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دوقلوهامیتوانندباش���یرمادرتغذیهش���وند.تولیدش���یرمادرتابعقانونعرضهوتقاضااس���ت،یعنی	 

هرچهمکیدنپستانمادرتوسطشیرخواربیشترباشد،تولیدوترشحشیربیشترخواهدشد.میزان

ش���یرمادربس���تگیبهنیازش���یرخواران،دفعاتومدتمکیدنپس���تانها،محیطوشرایطمناسب،

کمکافرادخانوادهومش���وقدارد.دفعاتتغذیه آرامشواس���تراحتوتغذیهخوبمادروهمچنین

هرش���یرخوارباید8تا۱۰باردرش���بانهروزباشدتاهمتولیدشیربیشترشودوهمشیرخوارانبهاندازه

کنند. کافیشیردریافتنمودهوخوبرشد

کنندو	  در۲-۳ماهاولپسازتولدالزماس���تدفعاتومدتتغذیههرش���یرخواررایادداش���توثبت

کهنه کدامبایدحداقل6 کهنههایخیسهریکرادقیق���ًاموردتوجهقراردهند.یعنیهر نی���زتعداد

خیسدرهرش���بانهروزوچنانچهازپوش���کاس���تفادهمیش���ود۵تا6پوش���کخیسداش���تهباشند

کم���کمیکندتااز کنند.توجهبهدفع���اتاجابتمزاجوب���هخصوصادرار و۲ت���ا۵ب���ارمدفوعدف���ع

میزاندریافتشیرتوسطهرشیرخواراطالعدرستیبهدستآید)بشرطآنکهمایعاتیاشیریغیراز

کهبچههابهطورمکررازپستانمادرتغذیهمیشوند،ترشح شیرمادربهاونخوراندهباشند(.هنگامی

وتولیدشیربیشترشدهوباعثتداومشیردهیمیگردد.

کهالزم	  کافیراداردامامدتزمانی کهمادرسهیاچهارقلوهاهمتواناییتولیدشیر گزارششده حتی

استتااینبچههاتغذیهشوند،قابلمالحظهاستوتنظیمآنبرایمادرممکناستمشکلباشد.

برایرفعنگرانیازنظروقتمادروتولیدش���یربیش���تر،توصیهمیشودتغذیهدوقلوهاهمزمانانجام	 

ش����ود.دراینمواردمادربایدازاس���ت�راحتوتغ���ذیهمناسبیبرخوردارباشدتاضمنتأمیننیازهای

غذاییخودبتواندنیازهایشیرخوارانخودرانیزفراهمنماید.وضعیتشیرخوردندراینشیرخواران

کهبراییکقلوهاتوضیحدادهشد.کارکنانبهداشتیمادران ترکیبیازروشهایقبلیاست معمواًل

راراهنماییمیکنند،شماهمبااینروشهاآشناشوید:

 روش زي���ر بغل���ی هم زم���ان: م���ادرنشس���تهوهردو	 

ش���یرخوارزی���ربغ���لاوورویبالشه���ایس���فتقرار

گرمادررویصندلیپهنیانیمکتنشسته، دارند.ا

اس���تفادهازچهارپای���هزی���رپای���شس���ببراحت���یاو

میش���ود.ای���نوضعی���تب���رایمادرس���زارینش���ده

راحتتراستچونشیرخوارانبهبخیههایاوفشار

شکل۲۱-شیردهیبهروشزیربغلیهمزماننمیآورند.
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 يكی زيربغلی و يكی معمولی:مادرازبالشزیرس���اعدخود	 
کندتاش���یردهیآس���انترش���ود. وزیرش���یرخواراناس���تفاده
کندتاباهردوتماس مادرمیتوان���دوضعیتآنهاراعوض
گرفتن گریک���یازش���یرخواراندر چش���میداش���تهباش���د.ا
پستانمش���کلداشتهباش���د،اینروشیکیازراحتترین

روشهااست.

تغذي���ه هم زم���ان در وضعی���ت v:م���ادرمیتواندب���هحالت	 
کهسربچهها کند خوابیدهیانشستهطوریدوقلوهارابغل
گر گیرد.ا درس���طحپستانباش���دوبدنآنهاش���کلvقرار
مادردرحالتخوابیدهاس���تزیرسرخوددوبالشبگذارد.
ای���نوضعیتبرایتغذیههمزمانش���بانهراحتتراس���ت.
کفاتاقنشس���تهاس���ت. گ���رم���ادررویتخ���ت،صندلییا ا
اس���تفادهازچندبالشزیردس���ت،ب���ازوورانخودشونیز
زیرش���یرخواران،نگ���هداریبچههاراآس���انترمیکن���د.مادر
کندوموقعش���یردادندر میتواندبالش���یبهش���کلvتهیه

اینوضعیتزیرشیرخوارانبگذارد.

 روش متقابل معمول: دراینروشمادرنشس���تهوبچهها	 
بص���ورتمعمولیکیدرآغوشم���ادرودیگریروبهرویاو
قرارمیگیرد.س���رآنهادرزاویهآرنجمادراس���ت.یکبالش
زیرآرنجمادرقرارمیگیردوش���یرخواررویآنتکیهمیکند.
کردهباشدو کسب کهمادرتجربهبیشتری اینروشزمانی
کنترلبیشتریرویسرشانداشتهباشند کهبچهها وقتی

عملیتراست.

 روش م���وازی: مادرنشس���تهوتنهبچ��ههادرجهتیکدیگر	 
اس���ت.یک���یدروضعی���تمعم���ولش���یردهییعن���یس���ردر
زاوی���هآرنجمادروتنهاشدرعرضبغ���لمادرقرارداردوتنه
ش���یرخواردیگرب���هموازاتوخ���ارجازبدنمادروس���رشبا
دس���توبازویاوحمایتمیش���ود.ق���راردادنبالشهازیر

آرنجمادرودرآغوشاواینوضعیتراراحتترمیکند.

شکل۲۲-شیردهیبهروشیکیزیربغلیویکیمعمولی

Vشکل۲۳-شیردهیبهروشتغذیههمزماندروضعیت

شکل۲۴-شیردهیبهروشمتقابلمعمول

شکل۲۵-شیردهیبهروشموازی
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ب. مادران شاغل برای شیردهی موفق باید به چه نکاتی توجه  کنند؟
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و يكم ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t داستان نیمه تمام

کسیازاقوامنیست مرخصیزایمانطاهرهخانمدرحالاتماماس���تاوبسیارنگرانومضطرباست،چون

کارشهمرفتهوبهنظرشمحیطآنجانیزبرای کند.بهمهدکودکمحل کمک کهدرنگهداریفرزندشبهاو

کارشفاصلهزیادیداردفکرمیکند نگهداریفرزندشمناس���بنیس���ت.مهدکودکنزدیکمنزلاوبامحل

کهحامیاودرتغذیهبا چارهایجزتغذیهنوزادشباشیرمصنوعیندارد.مریمخانمداوطلبسالمتمحله

شیرمادرنیزمیباشدبهدیدنشآمدهومتوجهنگرانیششدهاست.اومیگوید

بهنظرشمامریمخانمچهتوصیههاییبرایطاهرهخانمدارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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کمخوابیوبیدارش���دنمکرردرش���ب،مراقبتازس���ایرفرزندان،خانهداریوهمسرداریازمسائلی	  
کارخارجازمنزل،فشاراضافی کارواحساسمسئولیتبرای کهمادرباآنروبروست.شروعبه است
ب���همادرواردمیکند.تش���ویقوحمایتمادروجل���بحمایتاطرافیانونزدیکاناوبهویژههمس���ر،
کمکبهاوالزماستوسببموفقیتمادربرایادامهشیردهی،توجهبیشتربهسالمتخودو برای

شیرخوارشوتطبیقباشرایطجدیدزندگیمیشود.

کمک می کند که به مادران شاغل برای ادامه شیردهی   توصیه هایی 
کند.)تغذیه	  مادردرتماممدتمرخصیزایمان،شیرخواررافقطباشیرخودشوبهطورمکررتغذیه

انحصاریباشیرمادر(
کاردفعاتشیردهیدرعصروشبوهمچنیندرهنگامتعطیالتراافزایشدهد.	  پسازبازگشتبه
گر	  کند.ا کاراستفاده ازمرخصیس���اعتیش���یردهیبرایتغذیهشیرخوارباشیرمادردرطولس���اعت

کاروجودنداردبهتراس���تش���یرخودراقباًلدوشیدهوبرای امکانبردناوبهمهدکودکنزدیکمحل
کودکقراردهد. تغذیهاودراختیارفردمراقب

ش���یرخودرادرس���اعاتجداییازش���یرخوارهر۳س���اعتیکباربدوش���د.تخلیهمرتبپستانها،به	 
کمکمیکند. تهیهشیرجهتتغذیهبعدیشیرخوار،افزایشتولیدشیر،وتسکینوراحتیپستان



ترويج تغذيه با شیرمادر   ▪  7۵

کندوبهخانهبیاوردتادرزماندور	  کارذخیره ش���یردوش���یدهش���دهرابرایتغذیهش���یرخواردرمحل
گرمحلخنکیبراینگهداریشیردوشیدهش���دهندارد،باز بودنازاوبااینش���یرتغذیهش���ود.حتیا

همشیرشرابدوشدودوربریزدچونشیربیشتریتولیدمیکند.
کاراس���ت،بایدش���یردوش���یدهش���دهراباقاش���قوفنجانبه	  کهمادرس���ر مراقبش���یرخوار،هنگامی

شیرخواربدهد.
کشیدنواستراحت،شیرخوارراازخوددورنکندواورابهپستانبگذارد.	  مادرهنگامدراز
کودکرازودترازموعدشروعنکند.	  تغذیهتکمیلی
کافیبخوردوبیاشامد.غذایمختصریدرمحلکارصرفنماید.	  غذاومایعات
کنید.	  کودکانبزرگترجلب کارهایمنزلومراقبتاز کمکبهاودر حمایتنزدیکانمادررابرای

پ. آیا شیردهی در بیماری های مادر و یا در بارداری هم زمان امکان پذیر است؟
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و دوم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بررسی دو نمونه
گلودردوس���ردردش���دهاس���ت.اومعتقداس���ت،ش���یرشنیزآلودهاستو -پریخانمدچارآبریزشازبینیو

نوزادشسریعًابهبیماریمبتالمیشود.وبایدتازمانبهبودیازشیردادنبهاوخوددارینماید.

-معصوم���هخان���مداوطلبمحله،بهدی���دنخواهروخواهرزادهاشمیرودخواهرشتااورامیبیندش���روعبه

کهتازهیکسالششده گریهمیکندوباناراحتیمیگویددردسرهایباردارشدنیکطرف،برایتغذیهفرزندم

کهنمیتوانمبهاوبدهمحتمابیمارمیشود. کنم.اوبسیارضعیفوناتواناستبهدلیلبارداریشیرهم چه

t سخنرانی 

کالسش���مابیایدودرموردس���ؤاالتزیربرایشماتوضیحدهد. کنیدتابه کارش���ناسماماییمرکزدعوت از

خالصهایازآنچهبرداشتمیکنیددربرابرهرسؤالبنویسید.

کند؟ کودکشیرخوارشراباشیرخودتغذیه آیامادرشیردهدرصورتابتالبههرنوعبیماریمیتواند

................................................................................................................

گرمادریهمزمانباشیردهیباردارشود،درچهشرایطیمیتواندبهشیردهیادامهدهد؟ ا

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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درعفونتهایش���ایعمثلس���رماخوردگی،تغذیهباش���یرمادربایدادامهیابدچونش���یرخوارعوامل	 

بیماریازطریقتماسپوس���تیوترشحاتبینیمنتقل ایمنیبخشراازش���یرمادرمیگیردومعمواًل

کردنتماسهایصورت میش���ودنهازطریقش���یر،بنابراینشستوشویمرتبدس���تهاومحدود

کند. الزماستودرمواردشدیدمادرمیتواندازماسکاستفاده

گوارش���یوادراریتناس���لیمادر،خطریبرایش���یرخوارنداردوشیردهیمیتواندادامه	  عفونتهای

یابد.درموردسایربیماریهایمادرویاهمزماننیازبهدرمانشیرخوار،پزشکدستوراتالزمرابه

کنید. مادرخواهدداد.مادررابرایمراجعهبهپزشکتشویق

کث���رداروهادردورانش���یردهیمنع���ین���دارد.داروهاییمثلاس���تامینوفنها،آس���پیرینو	  مص���رفا

مسکنهایساده،داروهایض�دفشارخون،سرماخوردگیوضدحساسیتها

کوتاهمدتوبس���یاریازآنتیبیوتیکهامانعش���یردهینیس���تندودرصورتتجویز ب���همقدارمعمول���یو

کند. پزشک،مادرمیتوانداستفاده

گرمنعمص���رفی���کدارویخاصوجود	  کهمنعش���ی��ردهیدارند،زیادنیس���تند.ا تع���دادداروهای���ی

گرجایگزینایمنترینداش���ت�ه داش���تهباش���دپزش���کیکدارویمناس���بجایگزینآنمینمایدوا

باشن�دومادرباتوصیهپزشکمجب�وربهاستفادهازآنداروباش�دبایددرطولمدتمصرفآن،شیر

خودرابدوشدودوربریزدتاترشحشیرادام�هداشتهباش��دوپسازقطعداروبهشیردهیادامهدهد.

گونهداروها قبلازشروعمص��رفاین

گردد. کندتابرایتغذیهشیرخواراستفاده مادرمیتواندچندیننوبتشیرخودرادوشیدهوذخیره

کلیتوصیهمیش���ودمصرفداروتوس���طم���ادربالفاصلهبع���دازاتمامیکوعدهش���یردادن	  ب���هط���ور

کهیکباردرش���بانهروزمصرفمیش���وندبهتراس���تزمانمصرف،قبلاز باش���د.درموردداروهایی

درشباست. کهمعمواًل کودکباشد طوالنیترینخواب

 تغذیه شیرخوار در بارداری هم زمان مادر
گر	  کند.ولیا لزومینداردشیردهیاشراقطع گرمادرش���یرمیدهدوهمزمانبارداراس���ت،معموال ا

کاه���شوزندرطولب���ارداریدارد،اینهادالیل س���ابقهزایم���انزودرس،دردرحمیی���اخونریزیو

پزشکیبرایازشیرگیریدرطولبارداریمحسوبمیشوند.

کنیدتاآنها	  کارکنانبهداش���تیدرمانیتش���ویق بههرحالاینمادرانرابرایمراجعهبهپزش���کو

گرفتهومادرراراهنمایینمایند. براساسشرایطمادروشیرخوارتصمیممناسبرا
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کم وزن و مبتال به زردی چگونه است؟ ت. روش تغذیه نوزادان نارس و 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و سوم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  بررسی چند نمونه
کهآیاش���یراوبرایاین -مریمخانمفرزندخودرادر8ماهگیبدنیاآوردهاس���ت.اوومادرشنگرانهس���تند

کافیاستیاالزماستشیرمصنوعیبهفرزندشبدهند. کودک

کردهاس���ت.دورهیبارداریش۳۲هفتهبودهونوزادشنارس،کموزنوالغراس���ت -ناهیدخانمتازهزایمان

وطبقدس���تورپزش���کفعاًلبایددربیمارس���تانازاومراقبتشود.ضمنًادربیمارس���تان،برایتغذیهنوزادو

کمشدنشیر،ناهیدخانمراراهنمایینمودهاند. پیشگیریاز

t  یک مشورت
کردهوازبیمارستانمرخصشدهاست.ولینوزادشرابهعلتابتالبهزردیدر کرمخانم۲روزقبلزایمان ا

کهداوطلبحامیشیردهیاستزنگزدهوبسیارنگرانخشک بیمارستاننگهداشتهاند.اوبهسیماخانم

شدنشیرشاست.بهنظرشماسیماخانمچهتوصیههاییبرایاودارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................
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کمتراز۲۵۰۰گرم)بدونتوجهبهسنحاملگی(بدنیا	  کهباوزنتولد کموزن،نوزادانیهستند نوزادان

میآیند.نوزاداننارسقبلازس���نحاملگی۳7هفتهمتولدمیشوند.ایننوزادانبیشتردرمعرض

خطرعفونتهستندوبیشترازسایرنوزادانبهشیرمادرنیازدارند.

کهزودترازموعدبدنیامیآیند،شیرمادرخودشاناست.نیازهای	  بهترینتغذیهبراینوزاداننارس

تغذیهاینوزاداننارسبانوزادانرسیدهتفاوتداردونیازآنانبهانرژیوموادمغذیبیشازنوزادان

کهنوزادنارسبهدنیاآوردهاس���تبهخاطرتأمیننیازهایخاص طبیعیاس���ت.ترکیبش���یرمادری

آنانباشیرمادرنوزادرسیدهتفاوتداردواینازمواهبالهیاست.

کهبعداز۳۲هفتهبدنیامیآین�درادرصورتمناس���بب�ودنوضعیت	  تغذیهباش���یرمادردرنوزادانی

کردهوادامهمیدهند. بالینیمادرونوزادبعدازتولدازپستانمادرشروع
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ش������روعتغ���ذیهباش���یردوشیدهشدهمادر	  کهبین۳۲-۳۰هفتهمت��ولدمیش����وندمعمواًل درنوزادانی

کوچکتراز۳۰هفتهمعموالدربیمارستانبالولهمعده میتواندازطریقفنجانانجامشودونوزادان

تغذیهمیشوند.

گهوارهایمتقاطعوزیربغلیاست.)بهدرس	  بهترینوضعیتبرایشیردهیبهایننوزادانوضعیت

کنید( نهممراجعه

کمکهایماهرانهبرایدوش���یدنش���یروتغذیهبافنجاندارند.چنانچه	  مادرانایننوزاداننیازبه

نوزادقادربهتغذیهمس���تقیمازپس���تانمادرنباش���د،بایدمادردرهمانروزاولوظرف6ساعتاول

زایمان،شروعبهدوشیدننمایدتاجریانشیرشبرقرارشود.حتیدوشیدنچندسیسیآغوزبرای

نوزادارزشمنداست.

اصولبهداش���تیدردوش���یدنوجمعآوریشیردوش���یدهش���دهبایدبهدقترعایتش���ودوش���یردر	 

کهشیرخواردربیمارستان ظروفتمیزشیش���هاییاپالس���تیکیدریخچالنگ���هداریش���ود.تازم��انی

کنارویدربیمارستانبماند. بستریاستمادرهمبایددر

که دچار زردی شده اند تغذیه نوزادانی 
درروزدومیاس���ومتولدظاهرش���دهوروزدهمبرط���رفمیگردد،زردی	  کهمعم���واًل زردش���دنن���وزاد

طبیعینامیدهمیشودوبیمارینیست.دربیشترنوزادانمبتالبهزردی،تغذیهباشیرمادرمیتواند

کمکمیکند کهباعثزردینوزادمیشود وبایدادامهیابد.آغوزبهدفعمدفوعاولیهنوزادوموادی

کاهشمیدهد. وزردیرا

کهزردیبس���یارشدیداس���تممکناستبانظرپزشکنیازبهقطعموقتشیردهی	  درمواردنادری

کند،مرتبش���یرشرابدوش���د. کهتولیدش���یرشراحفظ باش���د.دراینش���رایطم���ادربایدبرایاین

کارکنان کهنوزاددربیمارس���تانبس���تریش���ود،مادرنیزبهتراس���تدربیمارس���تانبماند، درصورتی

آموزشهایالزمرابهمادربرایدوشیدنشیروتماسپوستیبانوزادبهاوارایهمیدهند.باحمایت

کنید. وآرامشدادنبهمادر،اعتمادبنفساوراتقویت
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t در محله

کودکاندوقلوچیست؟ ۱.عقیدهمادراندرموردنحوهیتغذیه

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کهشاغلباشددارید؟ ۲.آیادربینخانوادرهایخود،مادرشیردهی

کنند؟ کهبرایتغذیهموفقترخودباشیرمادربهچهنکاتیبایدتوجه آیااینمادرانمیدانند

.............................................................................................................

.............................................................................................................

گاهیمادرانمحلهدرخصوصشیردهیدرصورتابتالبهبیمارییامصرفداروچگونهاست؟ ۳.آ

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

کهزودترازموعدبهدنیاآمدهاندچهعقیدهایدارند؟ کودکانی ۴.مادراندرموردتغذیه

.............................................................................................................

.............................................................................................................

کودکانمبتالبهزردیچیست؟ ۵.عقیدهمردمدربارهیتغذیه

.............................................................................................................

.............................................................................................................

مشکالت شناسایی شده در محله
۱�............................................................................................................

۲�...........................................................................................................

۳�............................................................................................................

۴�...........................................................................................................
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9   چه عواملی در تأمین سالمت مادران شیرده مؤثر است؟

الف. تغذیه و استراحت مادر شیرده چه تأثیری در سالمتی او دارد؟
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و چهارم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  سخنرانی 
کند کنیدتابهکالسشمابیایدودرموردنقشتغذیهدرسالمتمادرصحبت کارشناستغذیهدعوت ازیک

وبهسؤاالتزیرپاسخدهد.خالصهایازآنچهبرداشتمیکنیددربرابرهرسؤالبنویسید.

تغذیهقبلازبارداریوزمانبارداریچهاهمیتیدارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

چهموادیبایددربرنامهغذاییروزانهیمادرشیردهوجودداشتهباشد؟چرا؟

................................................................................................................

................................................................................................................

درصورتعدماستفادهازموادغذاییمناسبچهخطراتیسالمتمادرراتهدیدمیکند؟

................................................................................................................

................................................................................................................

مادرشیردهچقدربهمایعاتاحتیاجدارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

گروهی کار    t
کنیدوپاسخهایخودرادرجدولمربوطهیادداشت گروهتقس���یمش���ویدودرموردس���ؤاالتزیربحث بهدو

نمایید.

استراحتچهتأثیریبرشیردهیمادردارد؟

................................................................................................................
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................................................................................................................

کرد؟ کمک چگونهمیتوانبهآرامشخاطرمادر

................................................................................................................

................................................................................................................

که موجب از بين رفتن آرامش مادر می شود عواملی  چه اقداماتی موجب آرامش خاطر و موفقیت مادر 
در شیردهی می شود
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نقش تغذیه  مادر در سالمت و موفقیت او در شیردهی
تغذیهیخوبدرتماممراحلزندگیاهمیتداردوقبلازبارداریباعثمیشودتابارداریباشرایط	 

خوبجس���میآغازش���ود.مادردردورانبارداریبهغذایاضافیومتنوعنیازداردتامقداریچربی

کند.مهمترینزمانبرایبدستآوردناینذخیره6ماهآخربارداریاست. برایتولیدشیرذخیره

کافیازدورانبارداریوهمچنیندردورانشیردهیبهبهبودسالمت	  تغذیهیخوبوداشتنذخایر

کمکمیکند.مادرشیردهنیازبهانرژیبیشتریبرایساختنشیرموردنیاز مادروترشحشیربیشتر

کافیومتنوعبدستآورد. کهبایداینانرژیراازطریقغذاهای کودکدارد

ازدس���تدادنوزناضاف���یخ���ودرژی���مبگی���ردونبای���د	  ب���رای ای���ندوره م���ادرش���یردهنبای���ددر

عن���وان ب���ه ب���ارداری دوران از مان���ده باق���ی اضاف���ی وزن باش���د. داش���ته غذای���ی پرهی���ز بیدلی���ل

بی���ن از نی���ز پای���اندورانش���یردهی ت���ا و م���ادرعم���لمیکن���د ب���رایش���یردهیموف���ق  ذخی���رهای

کافیاس���ت کندفقط میرودووزنمادربهحالتطبیعیبرمیگردد.ازطرفینبایددرخوردنافراط

کمحجم کمیبیشازمعمولبخوردتادچاراضافهوزنوچاقینش���ود.خوردنچندوعدهغذای که

بهترازسهوعدهغذایپرحجماست.

گوشتوحبوبات،	  گروههایغذایی)نانوغالت، برنامهغذاییروزانهمادربایدمتنوعباشدوازتمام

کهدر کند.موادغذاییمغذی کمچربیها(اس���تفاده ش���یرولبنیات،س���بزیهاومیوهها،وبهمقدار

گوجهفرنگی،انواعمیوههاوسبزیها، دس���ترسهس���تندمانندپنیر،ماس���ت،نانهایس���بوسدار،

گردو،فن���دق(میتوانندبعنوانمی���انوعدهیاهم���راهباغذای غ،مغزها)ب���ادام، جوانهه���ا،تخ���مم���ر

کدوحلوایی، گیرند.مصرفانواعسبزیهایزردوسبزمانندهویج، خانوادهمورداستفادهمادرقرار

اسفناج،میوههاییمثلطالبی،هندوانه،زردآلووانگور،ویتامین)آ(موردنیازمادرراتأمینمیکند.

کندوبهتراستدرصورتامکان	  کلسیمموردنیازخودراتأمین مادربامصرفشیر،ماستولبنیات

روزان���هدس���توصورتخودرادرمع���رضآفتابقراردهدتابهپوکیاس���تخواندچارنش���ود.مصرف

کارکنانبهداشتیدرمانیتوصیهمیشودبرای کهتوسطپزشکیاسایر مولتیویتامینوموادمعدنی

مادرضروریاست.

مصرفیکنوشیدنیسالمقبلازشیردادنمفیداست.مادربایدآبوسایرمایعاتمثلشربتهای	 

کند.نوشیدنبیش کافییعنیتاحدرفعتشنگیخودمصرف خانگی،آبمیوههایطبیعیرابهقدر

کهشیررازیادمیکندالزمنیست. ازحدمایعاتبهتصوراین

کهبیشترازتغذیهمادردرزیادشدن	  تغذیهمناس���ببرایتأمینس���المتمادرمهماس���تاماعواملی

کمتربهآنتوجهمیشودعبارتنداز: شیراودخالتداردومتأسفانه
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-شروعتغذیهباشیرمادردراولینساعتتولد

-تغذیهمکررشیرخواربرحسبتقاضایاو

-تماسمادروشیرخوار

-وضعیتصحیحشیردهی.

کودکرابیاش���تهاو	  کمتریدارند.نیکوتینس���یگارواردش���یرمیش���ودو مادرانس���یگاریاش���تهای

بیقرارمیکند.قولنجنیزدربچههایمادرانسیگاریبیشتربروزمیکند.

نقش آرامش خاطر و استراحت مادر در سالمت و موفقیت او در شیردهی
کند.خستگی	  کارسنگینانجامدادهوخودراخسته مادرش���یردهبهاس���تراحتاحتیاجداردونباید

کممیشود. کودکشدهوجریانشیر کافی کمشدندفعاتشیردهیومکیدننا سبب

کاهشمیدهدوشکس���تش���یردهیدراین	  اعتمادبهنفسمادرانرا افس���ردگیواضطرابمعمواًل

کهازنظرروحیروانیمشکلدارندودرشرایطاسترسزاقرارمیگیرند، مادرانبیش���تراس���ت.مادرانی

کمکوحمایتبیشترینیازدارندتابهشیردهیادامهدهند. به

عواملیمثلازدس���تدادنیکیازنزدیکان،بیمارش���دنش���یرخواریافرزنددیگر،بس���تریش���دندر	 

کهدرزماننگرانی، کهسببخستگیزیادمادرشود،خوردنبرخیداروهایی بیمارستان،هرعاملی

گرنتوانبرایرفعاین کاهشجریانش���یرمیش���وند.ا ترسوعزاداریبهمادردادهمیش���ودس���بب

کردبرای کمک کردامامیتوانمادرراازراههایدیگری کمک کهس���بباس���ترسمیش���وند، عوامل

مثال:

کندوآرامترشود. کنیدتااحساساتخودرابیان -بامادرهمدلی

کنیدتامادر کارهایمنزلصحب���ت کم���کدرانجام -ب���اس���ایرافرادفامیلب���رایحمایتمادرو

کند. بتواندبیشتراستراحتوازخودمراقبت

-مادررابرایحلمش���کالتخانوادگی،ش���خصی،ویابرایآموختنروشهایآرامش���دن...به

کنید. مشاورمعرفی

برخیمادرانبعداززایماندچارمشکالتعاطفی،غمگینییاافسردگیمیشوندودرخوابواشتها،	 

گناهویاناامیدی حافظهوتمرکزآناناختاللبوجودمیآید،یااحس���اسس���ردرگمی،بیقراری،ترس،

گرچهاینمش���کالت میکنن���دودرانج���اموظایفمادریوهمس���ریآنهامش���کالتیبوجودمیآید.

ش���ایعهس���تنداماقابلدرمانمیباش���ندوبایداینمادرانبهموقعشناساییشوند.پسدرصورت

کنید. مشاهدهاینمشکالتدرمادر،اورابرایمراجعهبهپزشکتشویق



 8۴   ▪ ترويج تغذيه با شیرمادر

کنند؟ ب- اطرافیان و جامعه چگونه می توانند از مادر شیرده حمایت 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و پنجم ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  مشورت 
کهم���ادرشازاومراقبت محبوب���هخانم۲۲س���الداردوهفتهپیشس���زارینش���دهاس���ت،چندروزیاس���ت

میکند.امااومجبوراستفردابهخانهخودبرگردد.شمابرایعیادتازاینمادرشیردهبهمنزلشرفتهاید.

همس���راومیگویدمابرایمراقبتازنوزادمانبیتجربهایموخیلینگرانس���المتیاوهستیم.اینخانوادهرا

چگونهراهنماییمیکنید؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

t  بحث عمومی
کنید باراهنماییمربیخوددرموردسؤاالتزیربحث

کنند؟ کمک پدروسایراعضایخانوادهچگونهبایدبهمادرشیرده

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

چهقوانینیبرایحمایتازمادرانشاغلوجوددارد؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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گروههایحامیش���یرمادروش���بکههای	  هریکازاطرافیانواعضایخانوادهوحتیافرادداوطلب،

اجتماعیمردمیمیتوانندنقشمهمیدرحمایتازمادرانشیردهداشتهباشند.

م���ادردرروزه���ایاولپساززایم���ان،مخصوصًادراولینزایمانخود،ب���هراهنمائیودلگرمیزنانبا	 

کارکنانبهداشتی کارگیریراهنماییهاوتوصیههای تجربهاحتیاجدارد.اطرافیانبایدمادررابرایبه

کارهایمنزلومراقبت کمکدرانجام کودکمیتواندباحمایتازمادرو کنند.پدر درمانیتشویق

کودکان،امکانآرامشواستراحتبیشترمادررافراهمآورد. ازسایر

کنند.هری���کازاعضایخانواده	  کم���ک اعض���ایخان���وادهمیتوانن���دبااظهارمحب���تبهروحیهمادر

کارمنزلراانجامدهندتام����ادرف�رصتبیش���ت��ریبرایاستراحتداشتهباشد. میتوانندبخش�����یاز

کنند. گرمادربیماراستاورابرایمراجعهبهپزشکوپیگیریمشکلاشتشویق ا

کن���دودرصورتامکانو	  کالسهایآموزش���یش���رکت کنی���دیکیازنزدیکانمادرهمراهاودر ت���الش

کارکنانبیمارستان،مادرراهنگامزایماننیزهمراهینماید. موافقت

 قوانین جمهوری اسالمی ایران در حمایت از مادران شاغل شیرده 
قان���ونتروی���جتغذیهباش���یرمادروحمای���تازمادراندردورانش���یردهیدرس���ال۱۳7۴بهتصویب	 

کاملترشدهاست.اینقانونهمازمادرانشاغل مجلسشورایاسالمیرسیدهودرسالهایبعد

برایاستفادهازمرخصیزایمان،مرخصیساعتیشیردهی،امنیتشغلیحمایتمیکندوهمتبلیغ

کهشیرخواراناز وترویجش���یرمصنوعیراممنوعنمودهاستتاشیرمصنوعیفقطدرشرایطخاصی

شیرمادرمحرومهستندبهمصرفبرسد.

براساساینقانونمادراناز6ماهمرخصیزایمانوشیردهیبااستفادهازحقوقبهرهمندمیشوند	 

کارتا۲۴ماهگیش���یرخوارازیکس���اعتمرخصیس���اعتیش���یردهیمیتوانند وپسازبازگش���تبه

استفادهنمایند.برخیسازمانهاواداراتنیز۹ماهمرخصیزایمانرااجرامیکنند.

هرنوعتبلیغوترویجتغذیهیمصنوعیبراس���اسقانونممنوعاس���ت.ش���مانیزبااینتبلیغاتباید	 

کنندهیش���یرمصنوعینبایدبامادران،پزش���کان، کارکنانش���رکتهایتولیدوتوزیع کنید. مقابل���ه

کنند. گهیهایتبلیغاتیخودراپخش بیمارس���تانهاوداروخانههاتماسداش���تهباشندوپوس���تروآ

کردید،بهمربیومرکزبهداشتیدرمانینزدیکخود گرچنینفعالیتهاییرادرمحلهخودمشاهده ا

کهفقطبهسودخودفکرمیکنند کنندهآنها گمراه اطالعبدهیدومادرانمحلهیخودراازتبلیغات

گاهسازید. وسالمتشیرخوارانرابهخطرمیاندازند،آ
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10   رعایت چه نکاتی در تأمین س���المت ش���یرخوارانی که از 
شیر مادر تغذیه نمی شوند مهم است؟

که با شیر مادر تغذیه نمی شوند به چه حمایت هایی نیاز دارند؟   الف- شیرخوارانی 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و ششم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t  در محله
کهبهشیرخوارششیرمصنوعیبدهد؟ آیادربینخانوارهایخودمادریرامیشناسید

................................................................................................................

................................................................................................................

دالیلاینمادرانبرایندادنشیرخودشانبهشیرخوارچیست؟

................................................................................................................

................................................................................................................

موفقبه کودکشمج���دداً کهپسازقطعش���یردهیبه آی���ادربی���نخانوارهایخ���ود،مادریرامیشناس���ید

کودکباشیرخودشدهباشد؟ شیردهیهمان

................................................................................................................

................................................................................................................

کرد؟ کمک کودکخودراباشیرمصنوعیتغذیهمیکنند که باچهاقداماتیمیتوانبهاینمادرومادرانی

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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کودک بدهد، توجه به نکات زیر برای تغذیه  گر مادر به هر دلیلی نتواند شیر خود را به  ا
شیرخوار ضروری می باشد

برایشیرخوارانمحرومازشیرمادربهترینجایگزین،شیردایه)یاشیرمادردیگری(است.چنانچه	 
دایهشناختهشدهوسالمیدردسترسنباشد،توصیهمیشودشیرخوارباشیرمصنوعیتغذیهشود.
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کهش���یرخواربهناحقازش���یرمادرمحرومش���دهمثل	  کلیهمواردی کهدر نکتهقابلتوجهایناس���ت
کرده، کردهوشیردهیخودراقطع کمکیراشروع کافیبودنشیرش،شیر کهمادربهتصورنا هنگامی

مادرمیتواندبرایبرقراریمجددشیردهیاقدامنماید.
کودکیرابهفرزندخواندگی	  که کارکنانبهداشتیدرمانیارجاعدهید.ضمنًامادرانی اینمادرانرابه

میپذیرندنیزمیتوانندباحمایتوآموزشهایالزمتولیدشیرنمایند.
کنیدقبلازمش���اوره،بهشیرخوارخودشیرمصنوعیندهندوقبلازهرتغییریدر	  مادرانراتش���ویق

کنند. کزبهداشتیدرمانیمراجعه تغذیهشیرخوارشانبهمرا
کارکنانبهداش���تیدرمانیشیرمصنوعیراشروعمیکنندنمیتواننداز	  کهقبلازمش���ورتبا مادرانی

کنندتا کارکنانبهداشتیدرمانیمراجعه کنند.بلکهبایدبهموقعبه شیرمصنوعییارانهایاستفاده
کنترلش���ودوآموزشهایالزمرابگیرندودرصورتلزومشیرمصنوعی رش���دوسالمتشیرخوارشان

یارانهایدریافتنمایند.
کهنیازمندشیر	  کارکنانبهداشتیدرمانیقراردارد،شیرخوارانی کهدراختیار براساسدستورالعملی

گیرد.ش���یرخواراندر مصنوعیهس���تندشناس���اییمیش���وندوش���یرمصنوعیدراختیارآنانقرارمی
شرایطزیرمجازندباشیرمصنوعیتغذیهشوند:

-مطلوبنبودننموداررشد
-چندقلوییبابررسیرشدشیرخواران

-بیماریهایمزمنوصعبالعالجمادر
کتیو -مصرفداروهاوموادرادیوا

کهنگهداریشیرخواربهپدرمحولشدهباشد -درجداییوالدین
-فوتمادر

-فرزندخواندگی.
کارکنانبهداش���تیدرمانیبراساسدستورالعملبررسی،وآموزشهایالزمرابهمادر درتماممواردفوق

برایبرقراریشیراوارائهمیدهندودرنهایتتصمیممیگیرند.
کردنوسایلتغذیهشیرخوارباشیرمصنوعی،	  اینمادرانآموزشهایالزمبرایشس���تنواس���تریل

کارکنانبهداش���تیدرمانیب���هطورخصوصی ط���رزتهیهش���یرمصنوعیومی���زانتغذیهش���یرخواررااز
دریاف���تمینمایند.اینآموزشهابهیچوجهنبایددرجمعمادرانارائهش���ودچوناعتمادبهنفس

سایرمادرانبرایشیردهیتضعیفمیشود.

سه عامل مهم در موفقیت مادر برای برقراری مجدد شیردهی
-انگیزهقویمادر

-مکیدنمکرروصحیحپستانتوسطشیرخوار
-حمایتبرایتقویتاعتمادبهنفسمادراست.
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کودک چگونه است؟ گرفتن  ب- شیوه از شیر 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس بيست و هفتم �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t بحث عمومی
کودکمهماست؟ گرفتن توجهبهچهنکاتیهنگامازشیر

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

t بررسی چند نمونه
کودک۱8ماههاشراازشیربگیردمادرشبهاومیگویدبهتراستبهنوکپستانت -محبوبهخانمقصددارد

کمیسرکهبزنیوبعدپستانرادردهانبچهبگذاریتاازطعمشیربدشبیاید

کودکشش���یرندهد.اوو کردهش���ببه کهبرایقطعش���یردهی،س���عی -س���یمینخانممدتدوروزاس���ت

کودکشبخواهدبهاوشیربدهد گرفتهتاهروقت کهنخوابیدهاندوامروزتصمیم کودکشدوشباست

کردهاستامابابدخلقی -فرزندافسانهخانم۲سالونیمهاست.اوبرایازشیرگیریبچهاشچندبارسعی

گفتهبایدنوکپس���تانترارنگس���یاهو وبهانهجوی���یومقاوم���تاوروبروشدهاس���ت.خواه���رشامروزبهاو

کودکتدرهربارتقاضابرایشیردهیبگوییمامانمریضشدهونمیتواندشیربدهد. چسببزنیوبه
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گرفتنبایدتدریجی،همراهباعشقوعالقهوطیچندماهاتفاقافتد.بنابراینبعدازدوسال	  ازشیر

کودکباشیرمادر،چنانچهدرروز۵وعدهغذا)۳وعدهغذایاصلیو۲میانوعده(میخورد تغذیه

ومایعاتراهمبالیوانمینوش���د،میتوان۱-۲وعدهش���یرپاستوریزهیاآبمیوهراجایگزینشیرمادر

نمود.مایعاتبالیوانیافنجانبهشیرخواردادهشود.

هر۲-۳روزیکبار،میتوانیکوعدهشیردهیراحذفکرد.دراینزمانمادرنبایدخودشپیشنهاد	 

کودکتمایلبهشیرخوردنداشتازاودریغنکندبهویژههنگامبیماری کند.اماهروقت شیردادن

گرفتننبایددر کودکفقطاش���تهابهخوردنش���یرداردوغذایدیگریراتحملنمیکند.ازش���یر که

زمانبیماریواسترسباشد.

کهدر	  وقتیازش���یرگرفتنآرامآرامانجاممیش���ود،مش���کالتعصب���یروانیوتغیی���راتهورمونیمادر

کودکنیزدچارضربهروانینمیش���ود.بهاین گرفتناتفاقمیافتدبهوجودنمیآیدو یکبارهازش���یر

کنار کمکمعالقهبهشیرخوردنراازدستمیدهدوممکناستخودشیکبارهآنرا کودک ترتیب

بگذارد.

ک���ودکبدهد.بهتدریج	  بهت���راس���تمادرقبلازخوابوصبحهنگامبیدارش���دنش���یرخودشرابه

کندتاخودبهخودیک کند.یعنیفاصلهش���یردادنهارابیشتر کم وعدههایش���یرقبلوبعدازظهررا

کاردر کرد،این کوتاه وعدهشیردهیحذفشود.طولمدتشیرخوردندریکوعدهرانیزمیتوان

کودکانباالی۲س���المؤثراست.س���پسوعدههایشیرخوردندرساعاتشبرابهترتیبیکشب

کودکدیگرتقاضایشیرنکند. کندتاخود درمیانودوشبدرمیان

ک���ودکبهیاد	  کودکش���یرمیدادهننش���یندتا کههمیش���هبه م���ادردرصندل���یی���امح���لمخصوصی

شیرخوردننیافتدوتقاضایشیرخوردننکند.

گفتن،اس���بابب���ازیجدید،راهبردن،	  کتابیاقصه ک���ودکراباس���رگرمیهایجدید)مثلخواندن 

کنندتاهوسشیرخوردننکند.زمان سواری،رفتنبهپارک(مشغول

کندویکمیانوعدهیایکنوشیدنیموردعالقهاورابههمراهداشتهباشد. شیرخوردناوراپیشبینی

کنن���دمثاًلبرایقطعش���یرخوردنوعدهصبحبهتراس���تمادر	  کمک س���ایراف���رادخان���وادهمیتوانند

کنارطفلبخوابد. زودترازشیرخوارازخواببیدارشود،پدریایکیدیگرازاعضایآشنایخانوادهدر

کودکموقعبیدارش���دنش���یرخواس���تپدراورابرایخ���وردنصبحانههمراهبب���ردوغذایمورد گر ا

عالقهاشرابهاوبدهد.

کاملباشد.	  کودکمیدهندسالموازنظرارزشغذایی کهبه غذاهایی
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کنیم؟  11   چگونه پیام هایمان رابه مردم منتقل 
کهدرجلس���اتقبلیداش���تهایدونتایجآنرادرقس���مت»درمحله«نوش���تهاید،برای براس���اسبحثهایی

کنید. انتقالپیامبهمردممحلهبرنامهریزی

انتخاب پیام های مناسب 
کنید. کنید.دربارهیشدتهرمسئلهبحث کهدرمحلهیش���ماوجوددارد،رویتختهیادداشت مس���ائلی

کداممسئلهخطربیشتریدارد؟ چهتعدادازمردممحلهباآنمسئلهروبروهستند؟

کهمهمترازبقیههستنددرجدول کنید.۵مسئلهرا کردهاید،رأیگیری کهیادداشت سپسدربارهمسائلی

کنید. زیریادداشت

مسائلبهداشتیمهممحلهماشماره

۱

۲

۳

۴

۵

کنید.مردممحلهیش���مابهچهآموزشهاییبیشتراحتیاجدارند؟با س���پسبرایحلمسائلبرنامهریزی

کاردیگریجزآموزشمیتوانبرایاینمس���ائلانجامداد؟نتیجه چهروش���یبایدمردمراآموزشداد؟چه

بحثهایتانرادرجدولصفحهیبعدبهطورخالصهبنویسید:

شماره
برای حل

کدام مسئله؟
کاری چه 
کرد ؟ بايد 

کسی مسئول چه 
کار خواهد بود ؟ اين 

کار چه زمانی اين 
انجام خواهد شد ؟
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کردهاید.فقط کارخ���ودراناقصرها کهدراینجدولمینویس���یداجرانکنید، گربرنامههایی کنی���د:ا توج���ه 

کردهباشید. کهپیامهایتانرابهمردممحلهمنتقل کتابدیگریبپردازید زمانیبهیادگیری

تهیه مواد آموزشی
گ���ردرج���دولبرنامهریزیخودتانتهیهموادآموزش���یمثلپوس���تر،پمفلت،جزوه،روزنامهدیواری،ش���عار ا

کنید. کالساینموادراتهیه گروهیدر و….همدارید،بهصورت

نوع مواد آموزشیشماره
موضوع و 

پيام های اصلی
کار زمانافراد مسئول انجام 

وسائل 
مورد نیاز

سخنرانی )چهره به چهره(
کالسخود کاربهتمریننیازدارد.بهتراس���تدر کنیدواین ش���مابای���دخودتانرابرایآموزشمردمآم���اده

کسب کنیدتاهمآمادگیبیشتری کهدرمحلهیش���مااهمیتبیشتریدارند،س���خنرانی دربارهیمس���ائلی

کنید. کمکمربیوسایرداوطلبانسالمتآنرابرطرف گفتههایشماهست،با گراشکالیدر کنیدوهما

کاربایدبکنید؟برایاینسخنرانیهای برایاینکهسخنانشمابرایمردممحلهتانقابلقبولباشد،چه

کنید.)درصورتموافقتمربیمیتوانیداینس���خنرانیرابرایمردمدیگرانجامدهید تمرینیبرنامهریزی

کند.( کارشمانظارت ومربیبر

تاريخسخنرانموضوع سخنرانیشماره
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ایفای نقش
کارماهرشد. گفتگوباآنهارادانستوبهتدریجدراین برایانتقالپیامبهتکتکمردمبایدروشصحیح

بهترینراهتمرینارتباطبادیگرانایفاینقشاست.

کتابیک درحضورمربیوس���ایرداوطلبانس���المتدربارهیهمهیمس���ئلهها،س���ؤالهاوماجراهایاین

ایفاینقشانجامدهید.

کهدرای���نبحثها،بایددربارهینقشها بح���ثبعدازایفاینقشمهمترازخودآناس���ت.فراموشنکنید

کنید،نهدربارهیافراد! صحبت

کنی���د.بنابراینبرایزماناجرایایف���اینقشبرنامهریزی ش���ایدبخواهی���دازقبلب���رایایفاینقشتمرین

کنید.

تاريخ اجرااسامی بازيگرانتعداد بازيگرانماجرای ايفای نقششماره
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خودآزمایی  
کتابرابهخوب���ییادگرفتهاید،آنهارادرخاطرداریدوازآنهابهش���کل ب���رایاینک���هبدانیدآی���امطالباین

صحیحیاستفادهمیکنید،سؤاالتزیرراازخودبپرسید:

t  آیا می دانم؟
کودکدارد؟	  آغوزچهاهمیتیبرایسالمتی

کودکچگونهاست؟	  فواصلشیردادنبه

تغذیهانحصاریباشیرمادریعنیچهوتاچهزمانیتوصیهمیشود؟	 

گولزنکچهمشکالتیبهوجودمیآورد؟	  تغذیهباشیرمصنوعی،بطریو

ساختمانپستانچگونهاستوشیرچگونهتولیدمیشود؟	 

مردممحلهامچهباورهایغلطیدربارهیشیرمادردارند؟	 

کافیبودنشیرمادرچیست؟	  نشانههای

دردوشیدنشیرونگهداریآنبهچهنکاتیبایدتوجهنمود؟	 

کهمادرشیردهبهپزشکمراجعهنماید؟	  درچهمواقعیالزماست

کداماست؟	  مشکالتشایعپستان

کودکچگونهاست؟	  عملکردبیمارستانهایدوستدار

تغذیه،استراحتوآرامشخاطرچهتأثیریدرشیردهیموفقمادردارد؟	 

عواملمؤثردرسالمتمادرانشیردهچیست؟	 

t  آیا می توانم؟
گرفتنشیرخواررابرایشیرخوردنبهمادرانجواننشاندهم؟	  طرزصحیحدرآغوش

طرزصحیحقراردادنپستاندردهانشیرخواررابهمادرانآموزشدهم؟	 

کنم؟	  کهمیخواهدشیرخودرابدوشدونگهدارینماید،کمک بهمادری

کمکنمایم؟	  گریهمیکند کودکشانزیاد که بهمادرانی

کمکنمایم؟	  کهشیرخوارپستانشراپسمیزند بهمادری

دالیلترشحوتوقفشیررابرایمادرانتوضیحدهم؟	 

کردندوقلوهارابرایشیرخوردنهمزمانبهمادرنشاندهم؟	  طرزبغل

کمکنمایم؟	  کهدچارمشکالتپستانیمثلزخموشقاقشده مادری
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کرده ام؟ t  آیا پیام ها را به مردم منتقل 
کردهام؟	  آیاپوسترهایمربوطبهشیرمادررادرمحلهنصب

کردهام؟	  چندحدیثدربارهشیرمادرپیدا

آیادربارهیاهمیتشیرمادربرایزنانمحلهتوضیحدادهام؟	 

کنندهش���یرمصنوعیرا	  آیامضراتش���یرمصنوعیواهمیتمقابلهباتبلیغاتش���رکتهایتولیدوتوزیع

برایمردممحلهتوضیحدادهام؟

کودکبرایمردممحلهتوضیحدادهام؟	  آیادرموردفعالیتبیمارستانهایدوستدار

کارهای ما مؤثر بوده است؟ t  آیا 
چهتعدادازمادرانآغوزخودرابهفرزندانشانمیدهند؟	 

چهتعدادازمادرانتغذیهانحصاریباشیرمادررارعایتمیکنند؟	 

چهتعدادازمادرانمحلهماازشیرمصنوعیاستفادهمیکنند؟	 

کنند؟	  چهتعدادازمادرانمحلهماتغذیهتکمیلیشیرخوارانرابموقعشروعمی

تاچهسنیبهفرزندانشانشیرمیدهند؟	  مادرانمحلهیمامعمواًل

چهتعدادازشیرخورانمحلهمابهاسهالمبتالشدهاند؟	 

کودکبهدنیاآوردهاند؟	  کودکانخودرادربیمارستاندوستدار چهتعدادازمادران،

گردرهریکازاینموارداشکالیدارید،آنرابامربیخوددرمیانبگذارید. ا
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  چگونه فرآیند انتقال پیام های بهداش���تی به مردم را ارزیابی کنیم؟

کتاببهدرستیبهخانوارهامنتقلشدهوبخواهیدمیزانتأثیرآنرابررسی برایاینکهبدانیدآیامطالباین

کمکداوطلبانسالمتانجامدهید. کنید،مراحلزیررابا

t مرحله اول 

گاهی، کتاببهداوطلبانس���المت،بااستفادهازپرسشنامهانتهایهمینبخشمیزانآ قبلازآموزشاین

نگرشوعملکرد۱۰درصدازخانوارهایتحتپوششهررابطراموردسنجشقراردهید.

t مرحله دوم

کهدرطیدورهیآموزش���یوضمنانجام کتاب،باتوجهبهش���رایطونیازمردممحله پسازآموزشمحتوی

گردیده،انتقالپیامها،توس���طداوطلبانس���المتمحالتبه بحثهای»درمحله«بررس���یودس���تهبندی

خانوارهایتحتپوششصورتمیگیرد.نظارتمربیبرچگونگیانجامآموزشدرمحلهضروریاست.این

کارمربیبخشیازآموزشداوطلبانمحسوبمیشود. قسمتاز

t مرحله سوم

 کتاب،الزماستمربیباهمکاریداوطلبانسالمتمجدداً بهفاصلهیکماهپسازاتمامآموزشمحتوی

گاهی،نگرشوعملکردهمانخانوارهایانتخابشدهدرمرحلهیاولراموردسنجشقرار میزانافزایشآ

دهد.

t مرحله چهارم

کمت���راز۳۵درصدبودمجددًاجه���تانتقالپیامها گاهیونگ���رشخانوارها ک���همی���زانافزایشآ درصورت���ی

برنامهریزیشود.
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پیوست 
شمارهپرسشنامه  

قبلازآموزش
بعدازآموزش

گاهی و نگرش خانوارهای تحت پوشش داوطلب سالمت پرسشنامه بررسی میزان آ
 در مورد تغذیه با شیر مادر

گاهخانوارتکمیلمیشود. اینپرسشنامهازطریقمصاحبهداوطلبسالمتبامادریایکیازاعضاءآ
مربیمیتواندسؤاالتبیشتریطراحینماید.

الف - اطالعات عمومی:
نامشهرستان..................................نامواحدمجریبرنامه....................................
ناممربی......................................نامداوطلبسالمت...........................................
شمارهخانوار.........................آدرسخانوار.............................................................

تاریخ//۱۳
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کدام يک از باورهای زير در مورد شیر مادر صحیح است؟  .1
گرمادرحاملهشدنبایدبهشیرخوارششیربدهد. الف-ا

کودکبیمارنبایدشیرمادرداد. ب-به
پ-آغوزبراینوزادخوبنیستوبایددورریختهشود.

ت-هرچهشیرخواربیشترپستانمادررابمکد،شیربیشترترشحمیشود.

گزينه های زير در مورد تغذيه با شیر مصنوعی غلط است؟ کدام يک از   .2
کودکازفوایدعاطفیوامنیتروانیشیرمادرمحروممیشود. الف-بااستفادهازشیرمصنوعی

ب-ترکیباتشیرمصنوعیمتناسبباتمامنیازهاینوزادانساناست.
کودکمبتالبهچاقیشود. کندو پ-ممکناستمادرشیرمصنوعیراغلیظترازحدالزمتهیه

گرس���نگی، کاهشرش���د، کودکدچار کندو ت-ممکناس���تمادرش���یرمصنوعیرارقیقترازحدالزمتهیه
بیقراریواسهالهایمکررشود.

3. شیردهی برای مادر چه مزايايی دارد؟
کمتراست. کمخونیمادر الف-خونریزیپساززایمانزودترقطعمیشودبههمیندلیلاحتمال

کمتربهسرطانپستانوتخمدانمبتالمیشوند کهفرزندانخودراباشیرخودتغذیهمیکنند ب-مادرانی
کمتربهپوکیاستخواندچارمیشوند. کهولتهم ودردوران

کهدرماههایاولپساززایمانبهطورمرتبش���یردهیداش���تهباش���د،احتمالحاملگی پ-ب���رایمادری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
مرکز بهداشت استان...................
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کمتراست ناخواستهوزودرس
ت-همهموارد

گول زنک چه مشكالتی به وجود می آورد؟ 4. استفاده از بطری و 
گولزنکفرمدندانهاوقالبفکهاراتغییرمیدهدوسببرشددندانینامناسبمیشود. الف-بطریو
گوشمیانیرا گولزن���کاحتمالعفونتقارچیدهان،برفک،پوس���یدگیدن���دانوعفونت ب-اس���تفادهاز

افزایشمیدهد.
پ-استفادهازگولزنکتمایلکودکبرایتقلیدصداوهوشمندیاوراکاهشوسببوابستگیمداوممیشود.

ت-همهموارد

کدام غلط است؟ 5. در مورد جريان يافتن شیر در پستان 
کمترباشدشیربیشتریتولیدمیشود. الف-هرچهمکیدنپستان

کودکبهتریناستبهجریانیافتن کهشیرمادربرای ب-احساس���اتخوبمثلاحساساطمینانازاین
کمکمیکند. شیر

گرپستانمادرپربماندوتخلیهنشودترشحشیرمتوقفمیشود. پ-ا
کودکنتواندیکیاهردوپستانرابمکد،بایدبادوشیدنشیر،پستانهاتخلیهشود. ت-هرگاه

کودک نیست؟ کدامیک از موارد زير از اقدامات بيمارستان های دوستدار   .6
الف-بالفاصلهپساززایمان،تماسپوستباپوستبینمادرونوزادرابرقرارمیکنند.

ب-بهنوزادانس���الممتولدش���دهوهمچنینشیرخوارانزیر6ماهبستریدربخشاطفال،بهجزشیرمادر
غذایامایعاتدیگردادهنمیشود.)مگرازلحاظپزشکیموردنیازباشد(

پ-تغذیهشیرخواربراساسساعتوبرنامهاست.
گولزنک)پستانک(بهشیرخوارانپرهیزمیکنند. ت-ازتغذیهبابطریودادن

کدام مادران برای شیردهی موفق به توجه و حمايت بيشتری نیاز دارند؟  .7
کهبرایشیردهیفرزندقبلیمشکلداشتهاست. الف-مادری
کهبههردلیلیساعاتیازفرزندانشاندورهستند. ب-مادرانی

کهحمایتاجتماعینداردویاجوانوتنهاست. کهافسردهاست،مادری پ-مادری
ت-همهموارد

ک درست نیست؟ کدام جمله در مورد آغوز يا ما  .8
الف-بعدازتولدنوزاد،اولینتغذیهیاوبایدباآغوزباشد.

کنامیدهمیشود. کهدراولینروزهایپساززایمانترشحمیشودآغوزیاما ب-شیرغلیظی
کماستونیازنوزادراتأمیننمیکند. پ-مقدارترشحآغوز

کودکرادربرابربیماریهامقاوممیکند. ت-آغوزبسیارمفیداستوموادمغذیمهمیداردکه

کدام مورد صحیح نیست؟ گرفتن بدن شیرخوار در زمان شیردهی،  9. در مورد وضعیت قرار 
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الف-بدنشیرخوارروبهرویمادرودرتماسنزدیکبااواست.
کودکمستقیمودرامتدادبدناوست. ب-سر

کودکبهبیرونبرگشتهاست. پ-لبپایینی
گونههایشفرورفتهاست. کودکازپستانمادرفاصلهداردو ت-چانهی

کند بايد.......... گر به هر دلیلی شیرخوار نتواند به طور مستقیم از پستان مادر تغذيه  10.  ا
کمکیبدهند. الف-بهشیرخوارغذای

کودکراباشیرمصنوعیتغذیهنمایند. ب-
پ-مادرشیرشرابدوشدوشیرخوارراباشیردوشیدهشدهتغذیهنمایند.

گولزنکهماستفادهنمایند. ت-برایآرامنمودنشیرخواراز

کدامیک از موارد زير در مورد شیر دوشیده شده صحیح نیست؟   .11
الف-میتوانآنرادرخارجازیخچالبهمدت6تا8ساعتنگهداشت.

کهذوبشود. ب-منجمدشدهیآنرادرخارجازیخچالبگذارندتازمانی
پ-درداخلیخچالتا۴8ساعتسالممیماند.

ت-درجایخی۲هفته،درفریزرخانگی۳ماهودرفریزرصنعتیتا6ماهقابلنگهداریاست.

کدامیک از مزايای استفاده از فنجان در تغذيه ی نوزاد است؟  .12
الف-فنجانمکیدنشیرازپستانرابرایشیرخوارمختلنمیکند.

کودکرادرمعرضابتالبهاس���هال،عفونتهاوپوسیدگیدندانقرار کمتری ب-تغذیهبافنجانبااحتمال
میدهد.

ک���هش���یرخواررابافنج���انتغذیهمیکن���داورادربغلنگهم���یدارد،بهاونگاهمیکن���د،وبرخیاز کس���ی پ-
نیازهایحسیوعاطفیاوراارضاعمیکند.

ت-همهموارد

13.  چه اقداماتی برای بهبود التهاب بافت پستان)ماستیت( مورد نیاز است؟
الف-ادامهشیردهیوتغذیهیمکررشیرخواروشروعتغذیهازپستانمبتالوتخلیهمؤثرآن

ب-شیردادندروضعیتهایمختلفبرایخالیشدنهمهمجاریشیر
پ-دوشیدنمابقیشیربعدازشیردادن،حمامکردنوگذاشتنحولهباآبگرمرویپستانقبلوحینشیردادن

ت-همهموارد

کدام مورد اشتباه است؟ گريه شیرخوار،  14. در مورد علل احتمالی 
کثیفبودن. گرما،سرماویا الف-راحتنبودنبهدلیل

کودک. ب-خستگی،بیماریودرد
کهمادرمصرفنمودهاست. پ-غذایاداروهایی

گهانیشیرمادرونیازشیرخواربهغذاومایعاتدیگر. کمشدننا ت-
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گريه می کند درست نیست؟ که شیرخوارشان زياد  کدام توصیه برای مادرانی   .15
کند. الف-مادربایدبایددفعاتشیردهیاشرابیشتر

گیرد. کودکرابیاموزدوبکار ب-مادربایدروشصحیحبغلکردنوآرامنمودن
کرد. کردوبرحسبشرایطشیرخوار،مشکلراحل گریهراپیدا پ-بایدعلت

کزبهداشتیدرمانیمراجعهنماید. کودک،مادربایدبهمرا ت-برایبررسیشرایط

کدام توصیه اشتباه است؟ گرفتن پستان،  16. در موقع امتناع شیرخوار از 
کنارمادرباشدنهمراقبدیگری. کودکتماممدتدر الف-

کند. کودکتمایلبهمکیدنداشتمادربهاوشیردهدویابافنجانشیرخوارراتغذیه که ب-هرزمان

کند. کردنشیرخواررااصالح کمیازشیرشرادرداخلدهانشیرخواربدوشدووضعیتبغل پ-مادر
گولزنکاستفادهشود. کودکاز کردن گونهمواردبرایآرام ت-دراین

کدامیک از موارد زير از علل به وجود آمدن ترک )شقاق( و زخم نوک پستان است؟  .17
الف-شیرخوارپستانرادرستدردهاننمیگیرد.

کرمزدنبهنوکپستان. ب-شستنپستانباصابونو
کودک. کشیدنپستانازدهانشیرخواربدونقطعمکش پ-

ت-همهموارد

کافی بودن شیر مادر است؟ کدامیک از موارد زير از عاليم معتبر نشاندهنده ی   .18
گرمافزایشوزنداشتهباشد. الف-شیرخواردرصورتتغذیهانحصاریباشیرمادر،هرماه۵۰۰

کندوادراراورقیقباشد. کهنهراخیس ب-شیرخواردرصورتتغذیهانحصاریباشیرمادر،هر۲۴ساعت6
کودکموازیبامحوراستانداردباشد. پ-درصورتتغذیهانحصاریباشیرمادر،منحنیرشد

ت-همهموارد

کدامیک از موارد زير را مادر شاغل برای ادامه ی شیردهی نبايد انجام دهد؟   .19
الف-درمدتمرخصیزایمان،تغذیهانحصاریرابرایشیرخواررعایتنماید.

کاردفعاتشیردهیدرعصروشبوهمچنینهنگامتعطیالتراافزایشدهد. ب-پسازبازگشتاز
پ-هنگامیکهسرکاراست،اجازهدهدمراقبکودک،شیردوشیدهشدهراباسرشیشهوبطریبهشیرخواربدهد.

ت-ازمرخصیس���اعتیش���یردهیاس���تفادهنمایدوش���یرخودرادرزمانجداییازش���یرخوارهرس���هساعت
یکباربدوشد.

که دچار زردی شده اند، صحیح نیست؟ کدامیک از اقدامات زير در مورد تغذيه ی نوزادانی   .20
الف-دربیشترنوزادانمبتالبهزردی،تغذیهباشیرمادرمیتواندوبایدادامهیابد.

کهزردیشدیداستممکناستنیازبهقطعشیردهیبانظرپزشکباشد. ب-درمواردنادری
کمکمیکند. کهباعثزردینوزادمیشود پ-آغوزبهدفعمدفوعاولیهنوزادوموادی

کندتاشیرشافزایش ت-درصورتبستریشدنشیرخواردربیمارستان،مادرمیتوانددرمنزلاستراحت
کند. پیدا
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