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بهداشت استان آذربایجان غربیمعیت ، خانواده و مدارس معاونتگروه سالمت ج



عناوین آموزشی:

تغذیه و استراحت مادر شیرده چه تأثیري در سالمتی او دارد؟-الف 
توانند از مادر شیرده حمایت کنند؟اطرافیان و جامعه چگونه می-ب
قوانین جمهوري اسالمی ایران در حمایت از مادران شاغل شیرده- ج



در شیردهیمادرنقش تغذیه در سالمت و موفقیت 
شود تا بارداري با شرایط خوب جسمی آغاز ي خوب در تمام مراحل زندگی اهمیت دارد قبل از بارداري باعث میتغذیه

.شود

نکات مهم:

در برنامه غذایی و استفاده از تمام گروههاي غذاییرعایت تعادل، تناسب و تنوع-

چاق با خطر خانمهاي) زیرا : 24,9تا 18,5به محدوده طبیعی()BMI(بارداري تا حد امکان رساندن توده بدنیقبل از -
مشکالتجنین،زودرس ، سزارین بعلت وزن باالي بارداري،زایمانحاملگی و پره اکالمپسی، دیابت فشارخونافزایش 

الغر با تولد نوزاد کم وزن ... مواجه می شوند. خانمهايچاقی کودك...  و 

منع مصرف دخانیات و الکل-

سال)3رعایت فاصله ایمن بین فرزندان (-

منابع مصرفوجودباال بودن قند و چربی خون  در صورت ماه قبل بارداري، درمان کم خونی ویا3مصرف اسید فولیک از -
غذایی غنی از آهن

شرایط جسمی فعالیت بدنی و ورزش مناسب با-

پیش از BMIبطور متوسط طی سه ماه دوم و سوم بر اساس (توجه به الگوي افزایش وزن تدریجی در بارداري-
/. 2/. کیلو و مادران چاق3/. کیلو، با اضافه وزن 4/.کیلو در هفته ، با وزن طبیعی5بارداري :در مادران کم وزن 

) کیلو در هفته باشد

ترین زمان براي اضافی و متنوع نیاز دارد تا مقداري چربی براي تولید شیر ذخیره کند. مهممادر در بارداري به غذاي-
ماه آخر بارداري است.6بدست آوردن این ذخیره 

ي خوب و داشتن ذخایر کافی از دوران بارداري و همچنین در دوران شیردهی به بهبود سالمت مادر و ترشح شیر تغذیه-
کند. بیشتر کمک می

بهترین راه اطمینان از مصرف متعادل و متنوع مواد غذایی استفاده از تمام گروههاي غذایی است-



مادر شیرده نیاز به انرژي بیشتري براي ساختن شیر مورد نیاز کودك دارد که باید این انرژي را از طریق غذاهاي کافی و -
ذایی استفاده شود. گروه غ3در هر وعده حداقل از بدست آورد. گروه غذایی) 5(متنوع 

گوشت حبوبات تخم مرغ - 5شیر و فرآورده ها، -4میوه ها، -3سبزیها، - 2نان و غالت، -1: گروه غذایی اصلی شامل 5-
و مغز دانه ها، ) مصرف کم گروه متفرقه چربیها و شیرینی ها 

دلیل پرهیز غذایی داشته باشد. و نباید بیمادر شیرده نباید در این دوره براي از دست دادن وزن اضافی خود رژیم بگیرد -

از طرفی نباید در خوردن افراط کند فقط کافی است که کمی بیش از معمول بخورد تا دچار اضافه وزن و چاقی نشود. -

کند و تا پایان دوران اي براي شیردهی موفق مادر عمل میوزن اضافی باقی مانده از دوران بارداري به عنوان ذخیره-
گردد.ی نیز از بین می رود و وزن مادر به حالت طبیعی برمیشیرده

خوردن چند وعده غذاي کم حجم بهتر از سه وعده غذاي پر حجم است. -

ها، ها، جوانهها و سبزيفرنگی، انواع میوههاي سبوس دار، گوجهمواد غذایی مغذي در دسترس مانند پنیر، ماست، نان-
توانند بعنوان میان وعده یا همراه با غذاي خانواده مورد استفاده مادر قرار گیرند.ندق) میتخم مرغ، مغزها (بادام، گردو، ف

هایی مثل طالبی، هندوانه، زردآلو و انگور، مصرف انواع سبزي هاي زرد و سبز مانند هویج، کدو حلوایی، اسفناج، میوه-
کند. آ) مورد نیاز مادر را تأمین میویتامین (

و در صورت امکان روزانه دست و صورت خود را در می شودتأمین مادر مصرف شیر، ماست و لبنیات کلسیم مورد نیاز با -
به پوکی استخوان دچار نشود.Dبا جذب ویتامینمعرض آفتاب قرار دهد تا 

شود براي مادر ویتامین و مواد معدنی که توسط پزشک یا سایر کارکنان بهداشتی درمانی توصیه میمصرف مولتی-
بارداري 16ازهفتهمینرالقرص تا پایان بارداري، آهن و مولتی ویتامین 1ماه قبلبارداري3(اسید فولیک از ضروري است

ماه بعد زایمان)3قرص تا 1



توصیه هاي کلی: 

ترجیحا از نانهاي سبوس دار استفاده شود-

کته یا دمی همراه حبوبات . مخلوط غالت و حبوباتبرنج بصورت-

و یا فر بجاي سرخ کردن، استفاده از کباب پز و بخارپز-

استفاده از میوه هاي خشک در دسترس منطقه(خرما، توت، انجیر....-

شستن و ضدعفونی سبزیهاي خام-

آب پز سفت، ماهی هاي کوچک و منع پخت سبزیجات به مدت طوالنی با درب باز و دور ریختن آب آنها، تخم مرغ -
پرورشی که احتمال آلودگی آنها با جیوه کم است، استفاده از مواد غذایی در دسترس منطقه مثال کشک که منبع غنی از 

و آهن مغزها پسته بادام فندق گردو منابع خوب پروتیین)و انواع بجوشاننددقیقه 20است (فسفرکلسیم و پروتیین
خام و کم نمک بصورت

در صورت عدم تحمل شیر مصرف ماست و پنیر -

مصرف نمک ید دار و مقدار کم -

هاي خانگی، آب میوهمصرف یک نوشیدنی سالم قبل از شیر دادن مفید است. مادر باید آب و سایر مایعات مثل شربت-
هاي طبیعی را به قدر کافی یعنی تا حد رفع تشنگی خود مصرف کند. 

کند الزم نیست. تصور این که شیر را زیاد مینوشیدن بیش از حد مایعات به-



تغذیه مناسب براي تأمین سالمت مادر مهم است اما عواملی که بیشتر از تغذیه مادر در زیاد شدن شیر او دخالت دارد و کمتر به 
شود عبارتند از:آن توجه می

شروع تغذیه با شیر مادر در اولین ساعت تولد-

تغذیه مکرر شیرخوار بر حسب تقاضاي او -

تماس مادر و شیرخوار -

وضعیت صحیح شیردهی. -

قرار اشتها و بیشود و کودك را بیمادران سیگاري اشتهاي کمتري دارند. نیکوتین سیگار وارد شیر می
کند.هاي مادران سیگاري بیشتر بروز میکند. قولنج نیز در بچهمی



آرامش خاطر و استراحت مادر در سالمت و موفقیت او در شیردهینقش 

مادر شیرده به استراحت احتیاج دارد نباید کار سنگین انجام داده و خود را خسته کند. خستگی سبب کم شدن دفعات -
شود. شیردهی و مکیدن ناکافی کودك شده و جریان شیر کم می

دهد و شکست شیردهی در این مادران بیشتر است. مادران را کاهش مینفس افسردگی و اضطراب معموالً اعتماد به-

گیرند، به کمک و حمایت بیشتري نیاز دارند تا زا قرار میروانی مشکل دارند و در شرایط استرسمادرانی که از نظر روحی-
به شیردهی ادامه دهند.

بستري شدن در بیمارستان، هر عاملی که سبب از دست دادن یکی از نزدیکان، بیمار شدن شیرخوار یا فرزند دیگر،-
شود سبب کاهش خستگی زیاد مادر شود، خوردن برخی داروهایی که در زمان نگرانی، ترس و عزاداري به مادر داده می

شوندجریان شیر می

دیگري کمک کرد هاي توان مادر را از راهشوند، کمک کرد اما میاگر نتوان براي رفع این عوامل که سبب استرس می-
براي مثال:

تر شود. با مادر همدلی کنید تا احساسات خود را بیان کند و آرام-

با سایر افراد فامیل براي حمایت مادر و کمک در انجام کارهاي منزل صحبت کنید تا مادر بتواند بیشتر استراحت و از -
خود مراقبت کند.



هاي آرام شدن... به مشاور معرفی کنید. شخصی، و یا براي آموختن روشمادر را براي حل مشکالت خانوادگی، -

شوند و در خواب و اشتها، حافظه و تمرکز برخی مادران بعد از زایمان دچار مشکالت عاطفی، غمگینی یا افسردگی می-
و در انجام وظایف مادري و کنند قراري، ترس، گناه و یا ناامیدي میآید، یا احساس سردرگمی، بیآنان اختالل بوجود می

آید. ها مشکالتی بوجود میهمسري آن

باشند و باید این مادران به موقع شناسایی شوند. پس در صورت گرچه این مشکالت شایع هستند اما قابل درمان می-
مشاهده این مشکالت در مادر، او را براي مراجعه به پزشک تشویق کنید. 

توانند از مادر شیرده حمایت کنند؟یاطرافیان و جامعه چگونه م

هریک از اطرافیان و اعضاي خانواده و حتی افراد داوطلب ، گروه هاي حامی شیرمادر و شبکه هاي اجتماعی مردمی می -
توانند نقش مهمی در حمایت از مادران شیرده داشته باشند.

به راهنمائی و دلگرمی زنان با تجربه احتیاج دارد.مادر در روزهاي اول پس از زایمان، مخصوصاً در اولین زایمان خود،-

هاي کارکنان بهداشتی درمانی تشویق کنند. ها و توصیهاطرافیان باید مادر را براي به کارگیري راهنمایی-

تواند با حمایت از مادر و کمک در انجام کارهاي منزل و مراقبت از سایر کودکان، امکان آرامش و پدر کودك می-
استراحت بیشتر مادر را فراهم آورد.

توانند بخشــی از کار توانند با اظهار محبت به روحیه مادر کمک کنند. هریک از اعضاي خانواده میاعضاي خانواده می-
منزل را انجام دهند تا مــــادر فـرصت بیشتــري براي  استراحت داشته باشد. اگر مادر بیمار است او را براي مراجعه به 

اش تشویق کنند.زشک و پیگیري مشکلپ

هاي آموزشی شرکت کند و در صورت امکان و موافقت کارکنان بیمارستان ، مادر یکی از نزدیکان مادر همراه او در کالس-
را هنگام زایمان نیز همراهی نماید.



قوانین جمهوري اسالمی ایران در حمایت از مادران شاغل شیرده

به تصویب مجلس شوراي اسالمی 1374با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در سال قانون ترویج تغذیه -
تر شده است. هاي بعد کاملرسیده و در سال

کند و این قانون هم از مادران شاغل براي استفاده از مرخصی زایمان، مرخصی ساعتی شیردهی، امنیت شغلی حمایت می-
ی را ممنوع نموده است تا شیر مصنوعی فقط در شرایط خاصی که شیرخواران از شیر مادر هم تبلیغ و ترویج شیر مصنوع

محروم هستند به مصرف برسد. 

شوند و پس از بازگشت به مند میماه مرخصی زایمان و شیردهی با استفاده از حقوق بهره6بر اساس این قانون مادران از -
ها و ادارات  توانند استفاده نمایند. برخی سازمانساعتی شیردهی میماهگی شیرخوار از یک ساعت مرخصی 24کار تا 

کنند. ماه مرخصی زایمان را اجرا می9نیز 

ي مصنوعی براساس قانون ممنوع است. با این تبلیغات باید مقابله کنید. هر نوع تبلیغ و ترویج تغذیه-

ها تماس ها و داروخانهمادران، پزشکان، بیمارستاني شیر مصنوعی نباید باهاي تولید و توزیع کنندهکارکنان شرکت-
هاي تبلیغاتی خود را پخش کنند.داشته باشند و پوستر و آگهی

هایی را در محله خود مشاهده کردید، به مربی و مرکز بهداشتی درمانی نزدیک خود اطالع بدهید و اگر چنین فعالیت-
کنند و سالمت شیرخواران را به خطر آنها که فقط به سود خود فکر میي خود را از تبلیغات گمراه کننده مادران محله

اندازند، آگاه سازید.می


