
شیرمادر می تواند میزان استرس و خونریزی پس اززایمان را        

 کم کند.

شیرمادر از بسیاری بیماری ها و مشکالت دوران بزرگسالی           

نیز جلوگیری می کند. مانند :چاقی و اضافه وزن ،افزایش              

فشارخون ،افزایش کلسترول خون ،دیابت و آسم تغذیه              

نوزاد با شیر مادر درسال اول زندگی ،میزان بیماریها و مرگ      

 و میر ها را کاهش می دهد.

نوزادان شیرمادرخوار اضافه وزن نمی یابد.،بلکه به وزن              

 مناسب سن و قد می رسند.

نوزادان نارسی که شیر مادر می خورند ،بهتررشد می کنند و          

ضریب هوشی باالتر ی نسبت به نوزادان نارسی که شیر                

 خشک می خورند ،دارند.
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نکاتی که مادر شیرده باید به آنها توجهه       

 کند :

شیر غلیظ که در اولین روزهای بعد زایمان ترشح  می                 

 شود ،آغوز یاکلستروم نام دارد که بسیار مفید است.

به نوزاد خود اجازه دهید هروقت که احساس گرسنگی             

 کرد شیر بخورد ،نه برطبق ساعات معین .

 قبل از هر بار شیر دهی دستهای خود را با آب وصابون 

 بشویید.

به هنگام شیر دهی به وضعیت قرار گرفتن پستان دردهان            

شیرخوار توجه کنید که عالوه بر نوک پستان ،هاله قهوه             

 ای رنگ هم در دهان شیرخوار قرار گرفته باشد.

 از روز پانزدهم تولد هرروز قطره مولتی ویتامین یا آ+د  

 طبق دستور به کودک بدهید.

 

 

 

  

 آموزش تغذیه با شیرمادر

مادر عزیز شیر مادر بهترین غذایی است که خداوند برای             

شیرخوتر قرارداده است و هیج غذا یا نوشیدنی دیگر جای           

 شیر مادررا نمی گیرد.

 مزایای شیر مادر :

 شیر مادر بر ضریب هوشی نوزاد اثر دارد.

شیر مادر باعث تقویت عملکرد ریه های نوزاد می گردد و         

 از مشکالت تنفسی و تنگی نفس جلوگیری می کند.

شیر مادر از نوزاد در برابر پنومونی ،مسممموممیمت غمذایمی                

،برونشیت ،آنفلوانزا ،عفونت گوش ،آلرژی محافظت ممی         

 کند.

شیر مادر همیشه تازه و در دسترس است و همروقمت کمه                 

 کودک احساس گرسنگی کند در اختیار اوست .

مکیدن سینه مادر به رشد فک نوزاد کممک ممی کمنمد و            

کودکی که دارای فک محکمی باشد ،دندانهای سمالمممی            

خواهد داشمت.کمودکمان شمیمر ممادر خموار مشمکمالت                    

روانشناختی رفتاری و یادگیری کمتری دارنمد.شمیمر ممادر             

بهترین غذای نوزاد است .شیرمادر ترکیبمی از پمروتم میمن                

،چربی ،کربوهیدرات و مایعاتی است که تمام این ها بمرای           

 رشد مغز و بدن الزم می باشد.
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 فواید شیر مادر برای مادر :
مادرانی که به نوزاد خود شیر داده اند ،ازبیمماری پموکمی           

در    2استخوان ،سرطان سینه ،سرطان رحم ،دیابمت نمو             

 امان باشند.

مکیدن سینه مادر باعث ترشح هورمونی می شود که ایمن            

هورمون ،رحم را به سرعت به حالت اول خمود بمر ممی                 

 گرداند.

از نظر اقتصادی ارزانترین و مناسبترین شیمر بمرای نموزاد              

 ،شیرمادر است.

 توصیه هایی جهت بهداشت پستانها :

طوالنی کردن فواصل شهیهرد هی بها ه            

 کا ش تولید شیر و تورم پستانها می گردد.

بعد ازشیرد ی برای جلوگیهری از تهر           

خوردن نو  پستانها ،یک قطره شیر راروی       

نو  پستان بگذارید تا درمعرض  وا خشک       

 شود.

اگر تورم پستانها  مراه تب بهاشهد نشهانهه             

 فونت است در این صورت شیرد ی راقطع   

نکنید .بهتراست پستانها رادوشهیهده و بهه             

کود  شیرد ید و پس ازشیرد هی بهرای         

کا ش درد وتورم از کمپرس سرد استفهاده        

کنید و حتما به پزشک مراجعه کنید.شسهتهن          

مداوم پستانها با آب و صابون موجب تهر      

 نو  پستان می گردد. خوردن

از کجا بفهمیم که میزان شیر مادر برای تغذیه نوزاد          

 کافیست :

 دقیقه ازهرسینه مادر شیر می خورد. 01تا  01نوزاد 

 عدد پوشک را درروز خیس کند.6نوزاد حداقل باید 

 در ماه اول نوزاد حداقل سه بار درروز مدفو  می کند.

نوزادان در ابتدا وزن کم می کنند ولی بعد از تغذیمه کمافمی                

 باشیر مادر در عرض دوهفته به وزن طبیعی خود می رسند.

 سالگی ادامه دهید.2تغذیه باشیرمادر راتاپایان 

 مکیدن هرچه بیشتر و تغذیه شبانه به تولید شیر کمک می کند.

 

 

 بسمه تعالی 

 

 

 

  فواید تغذیه باشیر مادر    

 تهیه و تنظیم :     

 واحد آموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر

 99تابستان            
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