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خدمات انجام شده 
در این مرکز 





تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم



ادر برگزاری همایش وکالسهای ترویج تغذیه با شیر م







برگزاری همایش شیر مادر









ه هدیه سبد های تقدیر از مادران نمون
در ترویج تغذیه با شیر مادر





چاپ عکسهای نوزادان 



از بازدید از بخش و تقدیر
مادران نمونه  











مادران نمونه از پرسنل بیمارستان 



گرامیداشت روز جهانی شیر مادر  در
بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی



شیر مادر 
یم وآنچه باید بدان



اهمیت تغذیه  
رانحصاری با شیر ماد

ران است و تغذیه با شیر مادر روش بی نظیری برای تامین غذای مناسب جهت رشد و تکامل مطلوب شیرخوا

.یک بخش مکمل فرایند باروری با اثرات مهم بر سالمت مادران است

از نظر اسالم شیر مادر اولین تغذیه حالل و طیب جهت کودکان است.
 سال به آنها شیربدهند2مادرانی که می خواهند فرزند خود را کامل شیر دهند باید تا.



مزایای شیر مادر
:مزایای شیردهی برای مادر•

انقباض رحم و کاهش خونریزی پس از زایمان•

جلوگیری از حاملگی در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادر•

کاهش سرطان پستان ،تخمدان و دهانه رحم•

از دست دادن وزن اضافه شده طی حاملگی و مناسب شدن اندام •

راحت بودن مادر، ایجاد روابط عاطفی محکم بین مادر و فرزند•

استرس و اضطراب کمتر مادر•



رمزایای شیردهی برای شیرخوا

رشد مطلوب کودک•

(بخصوص شیر روزهای اول کلستروم یا آغوز) اولین واکسن نوزاد •

طوری که حتی کودک به آب  ) ماه اول 6تامین نیاز غذایی شیرخوار در •
(هم نیاز ندارد

سهل الهضم بودن•

جلوگیری ازسوءتغذیه و آلرژی و آسم در کودک •

کاهش احتمال ابتال به بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالی•

تغییر ترکیب شیر با رشد شیرخوار و در هر وعده شیردهی•

واحد 9افزایش ضریب هوشی در حد •

کاهش عفونتهای تنفسی در کودکان •

تمییز ، گرم ،در دسترس•

به کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای اسهالی و عفونت های گوارشی•
برابر کمتر از کودکان تغذیه شده با شیر مصنوعی25میزان 



وضعیت صحیح شیردهی

مادر در وضعیت راحتی قرار گیرد•

سر شیرخوار در زاویه آرنج•

صورت کودک روبروی پستان مادر و •

چانه چسبیده به پستان

تمام نوک و هاله پستان در دهان نوزاد•

شد لب پایین به بیرون برگشته با•

صدای قورت دادن شیر شنیده شود •















ی  جهت موفقیت و تداوم شیرده
باید بالفاصله پس از تولد

.شیردهی شروع شود 

در  راه افزایش شیر مابهترین 
مکیدن مکرر پستان توسط

شیرخوار و بخصوص در شب 
.است

ای  تقاضشیردهی باید برحسب
.شیرخوار صورت گیرد 



د+مصرف قطره مولتی ویتامین و یا آ

:بنا بر توصیه كمیته كشوری تغذيه•

.شروع ميشودبعد از تولد 15از روز 

موردنياز  واحد ويتامين د 400روزانه 

25د يا + قطره آ 20است كه با دادن 

دتامين ميشوقطره مولتي ويتامين

24د  یا مولتی ویتامین  تا + مصرف آ 

ماهگي ادامه يابد 



برقراری و استمرار شیردهی

.شودشروعزايمانازبعدزودترچههردادنشير

موفقيتدرموثريعواملمادرآرامشونشاطسالمتي،طفل،مكررمكيدن

استشيردهيبرايمادر

كاهشبررااثربيشتريناوتشويقونگرانيمادر،نارضايتيوناراحتي

.داشتخواهدشير
استكافييكبارروزيآبباپستانهاشستشوي

ووزنكاهشازاجتنابكافي،كالريدريافتمادر،غذاييبرنامه-

ازتواندميداردحساسيتشيربهمادراگراستمهمخيليشيرمصرف

1روزانهياوكنداستفادهكشكپنير،،ماستمثلشيرهايجانشينساير

.كندمصرفداروييمكملبصورتكلسيمگرم



ادرنشانه های كفایت شیر م

خوردنشیرازبعدساعت4تا2برایراحتخواب•

رشدمنحنیاساسبرخوارشیرمطلوبوزنافزایش•

ساعت24درخیس"کامالکهنهصورتبهبار8تا6اداردفع•

(ندنکمصرفدیگریمایعاتمادرشیرجزبهخوارشیردرصورتیکه)

)میشودکمآنتعداددفعاتسنافزایشبا)روزدربار5تا2مدفوعدفع•

شیرخوارظاهریسالمتوهوشیاریپوست،شادابی•

وباشدسبكخوابشیانرودخواببهوکندتخلیهراپستاندوهرشیرخواریاگر
استشیرودکمبنشانهبگیردوزنطبیعیحدازکمتروشودبیداردقیقهچندبعداز



نکمضرات استفاده از بطری و پستا

سردرگمي شيرخوار•

كاهش ميل مکين در شيرخوار•

كم شدن شير مادر•

ودگيافزايش ابتال به عفونتها به دليل انتقال ال•

پوسيدگي دندان•

جفت نشدن دندانها•

....اختالل خواب و •



ردوشیدن و ذخیره كردن شی

کر کند و برای دوشیدن شیر بهتر است ابتدا مادر دوش بگیرد به نوزاد ف
یردهی  سپس شروع به دوشیدن شیر کند بهتر است این کار پس از ش

.نوزاد صورت گیرد زیرا در این حال جریان شیر برقرار شده است 

.دقیقه دوشیره شود7-5هر سینه به مدت 

.سی سی شیر جهت یك وعده نوزاد کافی است 100“ تقریبا

(  درجه4تا 2) ساعت در یخچال 4شیر دوشیده شده در حرارت اتاق تا 
هفته قابل نگهداری است2ساعت و در جایخی یخچال تا 48تا 
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