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 راه های افشایش شیز مادر و تداوم شیز دهی

مکیذن مکزر ؽیزخًار ي َم اتبقی مبدر ي وًساد ثالفاالبفال الٍ     

ثعذ اس تًلذ ، داؽته تغذیٍ مىبعت ي عذم رصیم الغالز  در    

ایه ديران  ي اعتمبد ثٍ وفظ مبدر ي اطمیىبن خبطالز مالبدر     

کٍ می تًاوذ ؽیزدَی مًاقی داؽالتالٍ ثالبؽالذتثالٍ تالذايم              

 ؽیزدَی ي ااشایؼ ؽیز مبدر کمک ؽبیبوی می کىذت  

 خطزات استفاده اس شیز مصنوعی عبارتند اس : 

     ااشایؼ اثتف ثٍ ثیمبر  َب  تىفغی ي گًارؽی )اعُبل ي

اعتفزاغ  ي دل دردَب  قًلىجی(، عفًوت گًػ، عفالًوالت    

 ادرار ، مىىضیت، اگشمب، آعم ي تتت

         ؽیزخًار اس اًایذ عبطفی تغذیٍ ثب ؽیز مبدر ي امالىالیالت

رياوی وبؽی اس آن در ديران ث ًغ محزيم می ؽًد ي ایاله    

امز در تکبمل رياوی ي اجتمبعی کًدک در آیىذٌ اثز مالی    

 کىذ

 ؽیز مقىًعی سيد ابعذ می ؽًدت 

 ضزیت ًَؽی ؽیزخًار کبَؼ می یبثذت 

 وبؽی اس مقزف ؽیز مقىًعی سمیىٍ عبس ثیمالبر    چاقی

 َب  ق جی ي عزيقی، مفق ی ي دیبثت در ثشرگغبلی اعت

     افشایص خطز ابتال به کم خونی، سزطان پستاان و

 تخمذان در مادر 

  ؽیزمقىًعی مقزين ثٍ فزاٍ ویغتت 

 خطزات استفاده اس گول سنک یا پستانک و بطزی

تذاخل در گزاته پغتبن مبدر ي عزدرگمی ؽیزخالًار در    ت1

مکیذن ي امتىبع اس گزاته پغتبن ي در وتیالجالٍ کالبَالؼ       

 تًلیذ ؽیز ي در وُبیت قطع ؽیز مبدر

ااشایؼ خطز عفًوت گًػ میبوی، تت ي کًلیک )دل درد(، ت2

 اعُبل ي اعتفزاغ، ااشایؼ ثزاک دَبن ي پًعیذگی دوذان،

تذاخل در رؽذ طجیعی اک ي دَبن ي رؽذ دوذاوی وبمىبعت ت3

 ي جفت وؾذن دوذان َب، يسن گیز  وبکبای 

احتمبل جذاؽذن العتیک گًل سوک ي خفگی ي پالیالذایالؼ      ت4

 آلزص  ثٍ العتیک آن

ااشایؼ احتمبل حبم گی سيدرط ثٍ دلیل کم ؽذن میل ؽیز ت5

 خًار ثٍ مکیذن پغتبن

مزاکش مزاجعه جهت انجام تست شنوایی سنجی نوساد 

 تا یک ماهگی

گىبثبد: آسمبیؾگبٌ معبيوت ثُذاؽت ياقع در خیبثبن وبفزخغالزي،   

 ثُمه قذیم( 22معبيوت ثُذاؽتی )ثیمبرعتبن 

مطت عزکبر خالبوالم عالبلالمالی           - 2ثجغتبن: خیبثبن کؾبيرس  

 69820965526 – 20222565ؽمبرٌ تمبط  –ريسَب  ازد 

مزاکش مزاجعه جهت انجام تست هیپوتیزوئیدی نوسادی 

 اس روس سوم تا پنجم پس اس سایمان

گىبثبد: آسمبیؾگبٌ معبيوت ثُذاؽت ياقع در خیبثبن وبفزخغالزي،   

 ثُمه قذیم( 22معبيوت ثُذاؽتی )ثیمبرعتبن 

ثجغتبن: مزکش خذمبت جبمع عفمت ؽُیذ قىجز آقبیی :ت الفاله     

20225562 

 مزاکش مشاوره شیزدهی
 –میذان غذیر  –گىاباد: مرکس خذمات جامع سالمت فیاض بخش 

 29222275جىب سازمان اوتقال خون تلفه 
بجستان: مرکس خذمات جامع سالمت شهیذ قىبر آقایی تلفه 

20222562 
در صورت هرگووه مشکل در زمیىه ی شیردهی به وسدیک تریه 

 .مرکس بهذاشت مراجعه وماییذ
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 تغذیه انحصاری با شیزمادر 

تغذیٍ اوحقبر  ثب ؽیزمبدر ثٍ معىی دریبات اقط ؽیزمبدر در          

ؽؼ مبٌ ايل سوذگی تًعط ؽیزخًار اس مبدر خًد، دایٍ ي یب               

ؽیزديؽیذٌ ؽذٌ اوغبن ثذين دریبات غذا ي یب وًؽیذوی َب            

دیگز ثٍ جش قطزٌ یب ؽزثت )يیتبمیه، داري( ي مکمل َب                 

 معذوی میجبؽذت  

تغذیٍ اوحقبر  ثب ؽیزمبدر ثٍ مذت ؽؼ مبٌ ضمه تبمیه              

تمبمی مًاد غذائی ي آة مًرد ویبس ؽیزخًار، مًجت عفمتی ي           

ااشایؼ يسن ي قذ مىبعت، دریبات ري  ي آَه کبای )در                 

 فًرت تغذیٍ کبای مبدر( ي تکبمل ثُتز وًساد می ؽًدت  

قجیل: حفظ اًایذ تغذیٍ           اس طزای ثٍ دالیل متعذد اس          

اوحقبر  ثب ؽیزمبدر، کبَؼ خطز ثزيس چبقی، پیؾگیز  اس            

آلزص ، کبَؼ خطز ثزيس عفًوت َب  گًارؽی ي تىفغی               

تًفیٍ ثٍ ؽزيع تغذیٍ تکمی ی قجل اس عه ؽؼ مبَگی وؾذٌ           

 اعتت

اثزات مفیذ تغذیٍ اوحقبر  ثب ؽیزمبدر ثزا  کًدکبن ؽبمل            

کبَؼ خطز عفًوت َب  گًػ يگًارؽی ي تىفغی،                  

ثیمبریُب  آلزصیک، درمبتیت آتًپیک ي آعم، عىذرم مزگ            

 وبگُبوی، کبَؼ مزگ وبگُبوی ؽیزخًار ي تتت می ثبؽذت  

َمچىیه تغذیٍ ثب ؽیزمبدر وٍ تىُب ثبعث عفمتی کًدکبن می           

ؽًد، ث کٍ ثزا  مبدران ویش مفیذ اعت اس جم ٍ می تًان ثٍ               

کبَؼ عزطبن َب  پغتبن، تخمذان ي رحم، کبَؼ خًوزیش          

ي در وُبیت کم خًوی، پیؾگیز  اس ثبرير  سيدرط، کبَؼ             

، کبَؼ پًکی اعتخًان،    MSعًد ثیمبر  آرتزیت ريمبتًئیذ ي 

ااغزدگی ي تتت اؽبرٌ کزدت در ثزاثز اًایذ ثی ؽمبر تغذیٍ ثب                 

 ؽیزمبدر مًارد مىع اعتفبدٌ اس آن وبدر اعتت 

ؽیزمبدر ثب تزکیجبت مىحقز ثٍ ازد آن اس قجیل پزيتئیه َب،              

چزثی َب، کزثًَیذرات َب، يیتبمیىُب، آوشیم َب، ًَرمًن َب،             

آوتی ثبد  َب ي ع ًل سوذٌ ي خًاؿ تغذیٍ ا  ي حفبظتی،                 

عجت رؽذ ي ومً طجیعی ي ایذٌ آل در ؽیزخًار خًاَذ ؽذت               

میشان يسن گیز  ؽیزخًاراوی کٍ تىُب اس ؽیزمبدر تغذیٍ می            

ؽًوذ متفبيت اس ؽیزخًاراوی اعت کٍ اس ؽیزمقىًعی تغذیٍ           

میؾًوذت عزعت رؽذ آَغتٍ تز ي دریبات اوزص  کمتز در آوُب             

یک امز طجیعی اعت ي عجت تکبمل ثُتز ي کبَؼ ثیمبر                 

مبٌ ايل سوذگی يسن گیز  ثیؾتز        5ایه ؽیزخًاران در     میؾًدت

ي عپظ تب یک عبلگی ثٍ مقذار کمتز  يسن می گیزوذت ثٍ                 

مبَگی   5-0در   گزم،  20-58مبٌ ايل ريساوٍ       5طًر  کٍ در     

گزم ي در   82-85مبَگی ريساوٍ     0-9گزم، در     8۱-85 ريساوٍ

  گزم يسن می گیزوذت 9مبَگی ريساوٍ  82-9

ؽیزخًاراوی کٍ اس ؽیزمبدر تغذیٍ می ؽًوذ دارا  رؽذ ي ومً             

 ایشیًلًصیکی ثب اعتبوذارد طجیعی می ثبؽىذت

 عالئم کفایت شیز مادر

ا  ثُتزیه راٌ تؾخیـ کفبیت ؽیز مبدر يسن کزدن ديرٌ            

 ؽیزخًار ي رعم مىحىی رؽذ اي ري  کبرت رؽذ اعتت

 866-266مبٌ ايل سوذگی، ؽیزخًار ااشایؼ يسوی حذيد          0در   

گزم در َفتٍ داردت اگز مىحىی رؽذ ؽیزخًار ثبالريوذٌ ثبؽذ ي            

اضباٍ يسن کًدک کبای ثبؽذ، وؾبوگز کبای ثًدن ؽیز مبدر              

 اعتت 

ًَؽیبر ثًدن ؽیزخًار ي داؽته قذرت عضفوی مىبعت ي              

 پًعت ؽبداة ویش اس عفیم کفبیت ؽیزمبدر اعتت 

 نکات سیز دلیل بزای ناکافی بودن شیز مادر نیست :

 گزیه سیاد شیز خوار: 

می تًاوذ ثٍ ع ت خیظ ثًدن کُىٍ، عزد یب گزم ثًدن، ديد              

عیگبر، تىُبیی، لجبط وبمىبعت، ثیمبر  کًدک، قًلىج ي تتت            

ثبؽذت سيد ثٍ سيد ي مکزر ؽیز خًردن: ؽیز مبدر آعبن َضم             

می ؽًد ي ثٍ راحتی جذة می گزددت لذا ؽیزخًار سيد ثٍ               

 سيد احغبط گزعىگی می کىذت

دقیقٍ طًل    26تب    82سمبن دادن ؽیز اس َز عیىٍ مبدر ثبیذ          

ثکؾذ تب ؽیز خًار عیز ؽًدت  کم ثًدن ؽیز در ريسَب  ايل              

تًلذ: مقذار ؽیز ريسَب  ايل )آغًس( کم اعت امب َمیه                

 مقذار کم ثزا  وًساد کبای ي ضزير  می ثبؽذت

 کوچک بودن پستان ها: 

کًچک ثًدن پغتبن َب ثٍ میشان تًلیذ ؽیز رثطی وذارد،              

ث کٍ مکیذن مکزر پغتبن مبدر مًجت تًلیذ ثیؾتز می ؽًدت            

ثعضی اس وًسادان در ريسَب  ايل تًلذ کمی يسن اس دعت               

درفذ يسن تًلذ ثبؽذ ي       86تب    ۱میذَىذ کٍ وجبیذ ثیؾتز اس       

ثبیذ در دي ي حذاکثز عٍ َفتگی، يسن تًلذ را ثٍ دعت آيروذت             

ایه کبَؼ يسن در فًرتی مجبس اعت کٍ حبل عمًمی وًساد            

 خًة ثبؽذ ي مؾکل دیگز وذاؽتٍ ثبؽذت
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