
حضرت رسول اکرم )ص(
»بیدار شدن مادر و شیردادن او در شب، 
ثواب و اجری دارد و برای هر جرعه شیری 

که می دهد، پاداش او معادل با آزاد کردن 
هفتاد بنده است.«



اهمیـــت تغذیه با شـــیر مادر
تغذیه با شیرمادر سبب رشد و تکامل مطلوب

 و بقاء کودک می شود. شیر مادر حاوی انواع سلول های 
زنده دفاعی و عوامل مهم حفاظتی و ضد میکربی است که 
شیر مصنوعی )از شیر گاو تهیه می شود( فاقد آن می باشد. 
ترکیب شیر مادر برحسب سن و نیاز شیرخوار و همچنین از 
شروع تا پایان هر وعده تغذیه با شیر مادر، مابین دفعات 

مختلف شیردهی و نیز در طول روز تغییر می کند. 

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا

ــر مـــادر  تغذیه با شیــ
)COVID-19( با تاکید بر شیردهی در دوران شیوع کرونا



کردن شــیرخوار برای شــیردهی کلیــدی وضعیت صحیح بغل  نــکات 

سر، گردن، گوش ها، تنه و باسن شیرخوار در یک امتداد قرار دارد.	 
بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با اوست.	 
بینی شیرخوار همسطح نوک پستان قرار دارد.	 
بدن شیرخوار با دست حمایت شود.	 

)در ماه اول عالوه بر شانه ها، و سر نوزاد باید باسن او نیز در آغوش مادر باشد(

وش گهواره ای ر ی فوتبالیضربدر

ــیردهی وضعیت های ش
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نحوه عرضه پســتان به شــیرخوار

ــه از  ــا فاصل ــر و ب ــتانش عقب ت ــه انگش ــرد ک ــادر قرارگی ــت م ــه ای در دس ــه گون ــد ب ــتان بای پس
هالــه قــرار گیــرد، بایــد انگشــت شســت در بــاال و ســایر انگشــتان زیــر پســتان و یــا چســبیده بــه 

قفســه ســینه قــرار گیرنــد.

ــیرخوار ــتان گرفتن ش نحوه صحیح پس

مــادر بایــد بــا نــوک پســتانش لــب فوقانــی شــیرخوار را لمــس کنــد تــا او دهانــش را بــاز نمایــد. 
بــرای گرفتــن قســمت زیــادی از پســتان و هالــه بایــد دهــان او کامــال بــاز شــود. ســپس او را بــه 

آرامــی بــه طــرف پســتان خــود بیــاورد و نبایــد خــودش یــا پســتان را بــه طــرف او حرکــت دهــد.

کلیدی وضعیت پســتان گرفتــن صحیح نــکات 

لب تحتانی به سمت بیرون برگشته است.	 
چانه کودک در تماس با پستان مادر است.	 
قسمت کوچکی از هاله در باالی لب فوقانی دیده می شود.	 

پهلو خوابیده به 
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ــم مکیدن موثر عالی

با ورود شیر به دهان شیرخوار، مکیدن ها آرام و عمیق و گاهی با مکث است.	 
صدای قورت دادن شیرخوار شنیده می شود و یا بلع او مشاهده می شود.	 
حین تغذیه گونه ها گرد و برآمده است.	 
شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد.	 

ی تغذیــه انحصار

شــیرخوار تا پایان 6 ماهگی  فقط باید با شــیر مادر تغذیه شــود و هیچ نوع ماده غذایی 	 
و آشــامیدنی دیگــری حتــی آب بــه او داده نشــود. دادن دارو در صــورت لــزوم و قطره هــای 

مولتــی ویتامیــن یــا مــواد معدنــی و تغذیه با شــیر دوشــیده شــده مادر اشــکالی نــدارد. 
از گول زنک و شیشه شیر نباید استفاده شود. 	 
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تغذیــه مکــرر در روز و شــب الزم اســت، پــس دفعــات و مــدت مکیــدن شــیرخوار نبایــد 	 
محــدود شــود. 

ــا شــروع غــذای 	  ــا شــیر مــادر همــراه ب ــه ب ــه بعــد بایــد تغذی ــان شــش ماهگــی ب از پای
کمکــی ادامــه یابــد. شــیردهی بهتــر اســت تــا پایــان دو ســالگی ادامــه یابــد.

نیاز بــه مکمل

و  شــده  شــروع  نــوزاد  روزگــی   3-5 از   D+A قطــره  یــا  مولتی ویتامیــن  قطــره  دادن 
روزانــه 1 ســی ســی قطــره A+D یــا مولتــی ویتامیــن تــا پایــان دو ســالگی بــه کــودک داده 
می شــود.  قطــره آهــن نیــز از پایــان شــش ماهگــی یعنــی همزمــان بــا شــروع تغذیــه 
تکمیلــی کــودک، روزانــه 15 قطــره داده می شــود و تــا پایــان دو ســالگی ادامــه می یابــد.

ه تغذیه مادر شــیرد

مادرانــی کــه دارای تغذیــه مناســب هســتند نیــازی بــه دســتورات غذایی خــاص ندارند. 	 
هیــچ غــذای مخصوصــی وجــود نــدارد کــه حتمــا در برنامــه غذایــی مــادر شــیرده 
گنجانــده شــود و هیــچ مــاده غذایــی مخصوصــی وجــود نــدارد کــه از رژیــم غذایــی مــادر 

شــیرده حــذف شــود مگــر در مــوارد اســتثنائی. 
بهتــر اســت غذاهــای تــازه، ســالم و متنــوع در برنامــه غذایــی مــادر وجــود داشــته 	 

ــد  ــت می کنن ــواده دریاف ــفره خان ــیرده از س ــادران ش ــه م ــی ک ــای گوناگون ــد. غذاه باش
باعــث می شــود کــودك از طریــق شــیر مادر بــا مزه هــای مختلــف آشــنا شــده و تغذیــه 
تکمیلــی را آســان تر قبــول می کنــد و بــرای اســتفاده از مــواد غذایــی در ســفره خانــواده 

آمــاده می شــود. 
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ــیر کفایت ش عالیم 

وزن کــردن دوره ای شــیرخوار و رســم منحنــی رشــد بــر روی کارت رشــد بــرای اطمینــان 	 
از وزن گیــری مناســب

دفــع ادرار از روز چهــارم تولــد؛ تعــداد 6 کهنــه مرطــوب یــا بیشــتر در 24 ســاعت بــا ادرار 	 
کمرنــگ

3 تــا 8 بــار اجابــت مــزاج در 24 ســاعت کــه پــس از یــک ماهگــی ایــن دفعات کم می شــود.	 

ر ــیر ماد تغذیه نوزاد نارس با ش

بهترین تغذیه برای نوزاد نارس، شیر مادر خودش می باشد. 
بــرای نــوزادان نــارس بــا ســن داخــل رحمــی بیــش از 34 هفتــه می تــوان تغذیــه بــا شــیر مادر 
را در صــورت مناســب بــودن وضعیــت بالینــی مــادر و نــوزاد از پســتان مــادر شــروع کــرده و 

ادامــه داد.
از 34 هفتــه معمــوال شــروع تغذیــه باشــیر  بــا ســن داخــل رحمــی کمتــر  نــوزادان  در 
دوشــیده شــده مــادر از طریــق فنجــان یــا قاشــق یــا در صــورت نیــاز بــا لولــه معــده اســت. 
ــا 25 دقیقــه طــول می کشــد. ایــن روش  ــه مــدت 20 ت ــه معــده ب ــا لول ــه ب هــر وعــده تغذی

ــت.  ــه اس ــا 34 هفت ــن 28  ت ــوزاد بی ــه ن ــن روش تغذی بهتری
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)COV ID-19 ونا ) کر ع  ــیو هی در زمان ش شیرد

انتقــال کرونــا )COVID-19( از طریــق تغذیــه مســتقیم از پســتان مــادر و از طریــق شــیر 
ــری از آن وجــود  ــا جلوگی ــرای قطــع شــیردهی ی ــی ب ــذا دلیل مــادر ثابــت نشــده اســت، ل

نــدارد.

توصیه های بهداشــتی برای مادر شــیرده مبتالی قطعی/ مشــکوک به کرونا 	 
)COVID-19(

1.     دســت هــا را بــه طــور مرتــب بــا آب و صابــون بشــویید یــا از شــوینده های پایــه 
الکلــی اســتفاده کنیــد.

ــل در  ــکات ذی ــه ن ــه ب ــد. توج ــتفاده کنی ــک اس ــودک از ماس ــه ک ــگام تغذی 2.     هن
ایــن خصــوص مهــم اســت:



به محض مرطوب شدن ماسک ها را تعویض کنید.  	
بالفاصله ماسک ها را دور بریزید.  	

از ماسک چندین باراستفاده نکنید.  	
بــرای در آوردن ماســک، جلــوی ماســک را لمــس نکنیــد بلکــه آن را از پشــت   	

کنیــد. جــدا  ماســک 
3.   در صــورت عطســه یــا ســرفه بــر روی دســتمال، بالفاصلــه آن را دور انداختــه و 
مجــددا دســت هــا را بــا آب و صابــون بشــویید یــا از شــوینده های پایــه الکلــی 

دســت اســتفاده کنیــد.
4.    مرتبا سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

ماســک 	  از  می شــود  توصیــه  دارنــد   )COVID-19( کرونــا  عالئــم  کــه  مادرانــی  بــه 
اســتفاده کننــد ولــی حتــی اگــر اســتفاده از ماســک امکان پذیــر نباشــد، تغذیــه بــا شــیر 

ــد.  ــه یاب ــد ادام ــادر بای م
اگــر مــادر مبتــالی قطعــی/ مشــکوک بــه کرونــا )COVID-19( بــه تازگی بر روی پســتان 	 

یــا قفســه ســینه خــود ســرفه کــرده باشــد بایــد قبــل از تغذیــه کــودک، پســتان خــود را 
بــه آرامــی بــا آب گــرم وصابــون حداقــل بــه مــدت  20 ثانیــه بشــوید ولــی شست و شــوی 
روتیــن پســتان، قبــل از هــر بــار تغذیــه کــودک بــا پســتان مــادر یــا دوشــیدن شــیر مــادر 

ضرورتــی نــدارد.
اگــر مــادر مبتــالی قطعــی/ مشــکوک بــه کرونــا )COVID-19( قــادر بــه شــیردهی 	 

نباشــد، بهتریــن روش تغذیــه شــیرخوار اســتفاده از شــیر دوشــیده شــده مــادر خــود 
ــت.  ــیرده دیگریس ــادر ش ــا م و ی
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ــود 	  ــت خ ــری دس ــا بط ــپ ی ــمت از پم ــر قس ــس ه ــا لم ــادر ی ــیر م ــیدن ش ــل از دوش قب
را بشــوید و از تمیــز شــدن مناســب پمــپ و تمــام وســایل کمــک تغذیــه ای از جملــه  

شــیردوش، ظــروف نگهــداری شــیر و ... بــه طــرز صحیــح اطمینــان حاصــل شــود.
اگــر مــادر مبتــال خیلــی بدحــال بــود و در طــی مــدت بیمــاری نتوانســت بــه شــیرخوارش 	 

شــیر دهــد، هرزمــان کــه احســاس توانایــی داشــت می توانــد بــا حمایــت اطرافیــان، 
مجــددا شــیردهی را شــروع کنــد.

تأییــد کرونــا )COVID-19( بــه ایــن معنــی اســت کــه مــادر بایــد در دورانــی کــه احتمــاًال 	 
ــه  ــدام ک ــر ک ــم )ه ــروع عالئ ــس از ش ــا 14 روز پ ــت ی ــت دار اس ــی عالم ــت دارد یعن عفون

ــد. ــت کن ــتی را رعای ــب بهداش ــای مناس ــت( توصیه ه ــر اس ــی ت طوالن
اگــر مــادر شــیرده مبتــال یــا مشــکوک بــه کرونــا )COVID-19( اســت، هیــچ نیــازی بــه 	 

تغذیــه اضافــی بــا شــیر مصنوعــی نیســت. دادن شــیر مصنوعــی، تولیــد شــیر مــادر را 
کاهــش مــی دهــد. 

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا


