
 

 

 

 
  شيرمادر هميشه تميز و گرم است و پيوسته

  .در دسترس است

 هاي انگلي نيز  ميزان ابتالء به اسهال و بيماري

  .در آنان كمتر است

  كودكي كه با شيرمادر تغذيه مي شود كمتر

ابجاي هاي فك و رويش ن دچار ناهنجاري

 .دندان و پوسيدگي آن مي شود

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  تغذيه با شيرمادر سبب رشد مطلوب و بقاء

 كودك مي شود .

 ( ماك يا *شير روزهاي اول )كلستروم آغوز

بسيار مغذي و حاوي مواد مفيدي براي مقابله 

ها است كه اولين واكسن  در برابر بيماري

 كودك محسوب مي شود .

  6غذايي شيرخواران را در شير مادر نيازهاي 

شيرخوار حتي به آب  ماه اول تأمين مي كند و

 هم نياز ندارد .

 *اگزما و آلرژي ، تغذيه با شير مادر از بروز آسم

 .هاي ديگر مي كاهد وبسياري بيماري

مادر از سوء تغذيه پيشگيري مي كند و  شير

 .خيلي كمتر موجب چاقي كودك مي شود

 هاي قلبي و  به بيماريمادر احتمال ابتالء  شير

 .روقي در بزرگسالي را كاهش مي دهدع

 مادر خوار فوق  مرگ ناگهاني در كودكان شير

 العاده كمتر است .

 مادر خوار باالتر  ضريب هوشي در كودكان شير

 . است

 
 

 

 ان و مادران شيرده كمتر دچار سرطان پست

 .شوند تخمدان و دهانه رحم مي

  اندام مادران شيرده به واسطه مصرف شدن

تدريجي مقدار چربي كه در دوران بارداري در 

، زودتر به حالت عادي و آنان ذخيره شدهبدن 

در  وزن قبل از بارداري خود بر مي گردد و

ي . شير دهنتيجه چاقي در آنان كمتر است

 .باعث تغيير اندام مادر نمي شود

 هولت به شكستگي مادران شيرده در هنگام ك

استخوان ران كه از شكستگي هاي شايع در 

 .دونافراد مسن مي باشد كمتر گرفتار مي ش

 قند خون مادر بهتر كنترل مي شود. 

 انه و هنگام مسافرت راحت مادران شيرده در خ

 .هستند تر

  تغذيه با شير مادر منجر به ايجاد رابطه عاطفي

و طرفه بين مادر و فرزند مي د مستحكم و

 .گردد

  . مادران شيرده كمتر دچار خشونت مي شوند

مادر و فرزند هر دو از نظر عاطفي ارضاء مي 

مال كودك آزاري خيلي كمتر مي شوند و احت

 .شود

 

 

 مزاياي شيردهي براي مادر

 
 
 
 
 

 مزاياي شيرمادر براي شيرخوار

 

 مزاياي شيرمادر براي شيرخوار



 

 

 بيمارستان ابن سينا نورآباد

 

 
 

 

 

 
 

 9911بيمار آموزشگردآوري و تنظيم: واحد 

 منبع: بسته مراقبت از نوزاد سالم وزارت بهداشت 

 

 
 

 
 كاهش ، نوزاد را گرم و از تماس پوست با پوست

سبب آرامش  .دماي بدن او جلوگيري مي كند

پيوند عاطفي مادر و  مادر و نوزاد مي شود.

 كودك را تسريع و تسهيل مي كند.

 ضربان قلب نوزاد را منظم مي  تعدا تنفس و

وزاد و استرس و صرف انرژي او نگريه  .كند

 كمتر است.

  اولين تغذيه را هر چه زودتر بعد ازنوزاد بايد 

( شروع كند تولد )ترجيحاً در ساعت اول تولد

هنگام بسيار هوشيار و زيرا نوزادان در اين 

 .حساس هستند

  نوزاداني كه خيلي زود تغذيه مي شوند مكيدن

در وضعيت صحيح را راحت تر مي آموزند و به 

  .مدت طوالني تر با شير مادر تغذيه مي شوند

 پس و اول روزهاي در كلسترم يا آغوز با تغذيه 

 طرف بر را نوزادان اي تغذيه نيازهاي تمام آن از

 .كند مي

 آشاميدني يا نوع هيچ به نيازي سالم نوزاد 

( آغوز) مادر شير با او تغذيه اولين بايد و ندارد

 .باشد
 

     

 

  

 
  زايمان كلستروم يا در دو تا سه روز اول پس از

مغذي و حاوي  آغوز توليد مي شود كه بسيار

 ست.امواد ايمني بخش 

  روز پس از  01تا  7پس از آغوز شير انتقالي از

. ولد و سپس شير رسيده ترشح مي شودت

اد مغذي مورد نياز شير رسيده حاوي تمام مو

مادر در ابتداي هر وعده  شير. شير خوار است

بتدريج كه شير خوار  آبكي بنظر مي رسد اما

به مكيدن ادمه مي دهد شير ترشح شده 

داراي چربي بيش از سه برابر شير اول مي 

شود كه غني از انرژي و سفيد رنگ است و به 

يرخوار و وزن گيري او كمك مي سير شدن ش

 .كند

 مادر تغذيه  نوزادان نارس مي توانند با شير

شوند حتي قبل از آنكه بتوانند مستقيم از 

مادر را مي توان  شير. تان تغذيه شوندپس

يا  مستقيم در دهان شير خوار دوشيد و

دوشيده شده را بوسيله قاشق فنجان يا لوله 

 معده به آنها داد.

 

  

  

 برخي نکات برجسته شير مادر
 

تماس زودرس پوست با  مزاياي

 نوزاد پوست مادر و

 

 


