
 فوايد استفاده از شير مادر        

 .تغذيه با شير مادر ضامن سالمتي و شادابي فرزندان شماست •
 .اولين نياز عاطفي طفل ،آغوش گرم مادر است •
 . ميان مادر و كودك است تغذيه با شير مادر استحكام پيوند عاطفي •
 پرورش بهتر ، فرزند سالمتر ، با شير مادر •
 . طراوت خواهيد داشت با شير مادر فرزندي سالم ،باهوش و با •
 .مادر است تنها غذاي كودك در شش ماه اول زندگي شير •
 مختصر از آفتاب ضامن سالمتي جسم و روح نوزاد شماست تنها شير مادر ، آغوش مادر و استفاده •
 .اسهالي،عفونتهاي تنفسي و مرگ و مير راكاهش مي دهد تغذيه با شير مادر ابتال به بيماريهاي •
 حق طبيعي مادر است او را از حق خود محروم نكنيد. تغذيه با شير مادر •
 .مقدار و مدت مصرف شير مادر است يكي از عوامل تعيين كننده رشد ذهني كودك •
 .بيماريها مقدار و مدت مصرف شير مادر است يكي از عوامل مهم مقاومت كودك در برابر •
 .خود دريغ نكنيد مادر عزيز آغوز را از نوزاد تازه متولد •
 .استثنايي براي نوزاد است شير چند روز اول) يك غذاي آغوز ( •
 .مادر نياز دارد در شش ماه اول زندگي ، كودك فقط به شير •
 .درد نوزادي با شيرمادر كمتر است شير مادر سبك ، قابل هضم و جذب است و دل •
 . بدنبال دارد مكيدن بيشتر نوزاد، افزايش شيرمادر را •
 .غذايي ديگر ندارد آن رادريع نكنيد چگونه مادهنوزاد بجز شير مادر نياز به هي •
 .كند و نيازهاي او را برآورده مي سازد تركيب شير مادر با رشد شيرخوار تغيير مي •
 . طفل نياز دارد تغذيه شود در تغذيه با شير مادر بهتر است هرزمان كه •
 .خون پيدا مي كنندبزرگسالي كمتر مشكل افزايش چربي  كودكاني كه از شير مادر تغذيه كنند در •
 . ويتامينهاي الزم است شيرمادر حاوي كليه مواد مغذي و •
 .شيرخوار خوب وزن بگيرد شود ويژگيهاي چربي شيرمادر سبب مي •
 . هر چه فرهنگ استفاده از شير مادر بيشتر رواج يابد مرگ و مير نوزادان نيز كمتر ميشود •
 . نند تا شير كامل و سالم داشته باشندخود توجه ك مادران در دوران شيردهي بايد به تغذيه •
 . شود نوزاد سبب تحريك توليد شير مي خوردن آغوز ( شير پس از زايمان ) توسط •
 . ساعت پس از زايمان است بهترين زمان خوردن شير توسط نوزاد نيم •
 .شيردهي موجب افزايش شيرو مقوي بودن آن مي شود استراحت و رژيم غذايي كافي در زمان •
 .بزرگسالي كمتر به پوسيدگي دندان دچار مي شود كه از شيرمادر تغذيه نموده دركودكي  •
 . غذاي تكميلي نياز دارد ماهگي عالوه بر شيرمادر به 6كودك شما از  •
 . مختلف دركودكاني كه از شيرمادر تغذيه مي كنند كمتر است ميزان ابتال به بيماري آسم و حساسيتهاي •
 راه شيرمادر تامين ميشود تامين ث ازعمده ترين ويتامين بخصوص وي •
 شير مادر مكيدن بيشتر نوزاد مساوي است با افزايش •
 . شيرده بكوشد تا فرزندي سالمتر داشته باشد خانواده بايد در مراقبت و حمايت از مادر •



 فوايد استفاده از شير مادر        

 -كيـوي   -آلبالو –خربزه  –انواع نوشابه  –شكالت  -تخم مرغ  سفيده -در تغذيه كودكان تا يكسالگي پنير •
 .مركبات به علت ايجاد حساسيت در شيرخوار توصيه نمي شود گيالس و -موز  -توت 

گـردد و   برابـر زمـان تولـد مـي     2كمكي است زيرا وزن شيرخوار  ماهگي بهترين زمان شروع غذاي 6پايان  •
 .باشد نمي شيرمادر به تنهايي كافي

 .ا دوسالگي ضروري استبراي كودك شيرخوار عالوه بر قطره مولتي ويتامين ، قطره آهن ت •
 زايمان شروع كنيد شيردادن به كودك خود را بالفاصله پس از •
 .بيماري مقاوم مي كند آن را از فرزند خود دريغ نكنيد غوز (شير پس از زايمان) بچه را در مقابلآ •
 . و از نظر اقتصادي با صرفه است شيرمادر ضريب هوشي كودك را افزايش مي دهد •

 

 .مادر تامين كننده نيازهاي غذايي ،جسمي و رواني كودك است شير مادر + آغوش •
 . محبت بين مادر و فرزند را بدنبال دارد شير مادر آرامش ، آسايش ، امنيت خاطر و •
يا مولتي ويتامين به هـيچ مـاده غـذايي ديگـر حتـي آب و       A+D ماهگي به جز شيرمادر و قطره 6كودك تا  •

 . آب قند نياز ندارد
 .افزايش وزن براساس منحني رشد است به آن توجه كنيد خيص كافي بودن شير مادربهترين راه تش •

 زندگي براي رشد كودك بسيار بااهميت است تغذيه انحصاري با شير مادر در شش ماه اول



 ( پستانك )خطرات استفاده از گول زنك و بطري

 در گمي شيرخوار در مكيدن و امتناع او از گرفتن پستان و در نتيجه  سر

 كاهش توليد شير و در نهايت قطع شير مادر

 افزايش خطر عفونت گوش مياني 

 افزايش عفونت قارچي دهان و برفك و پوسيدگي دندان  

  رشد طبيعي فك و دهان و رشد دنداني بروز حركات غير طبيعي و تداخل در

 نامناسب و جفت نشدن دندانها

  اثرسوء بر عدم تقليد صداها و اختالل بر تكامل اجتماعي 

 خس خس سينه و سرفه و اختالل در تنفس 

 اسهال و استفراغ 

 تب و كوليك 

 وزن گيري نامناسب 

  جدا شدن الستيك گول زنك و خفگي و پيدايش آلرژي به الستيك آن 

 ل خواب بدليل بيرون افتادن گول زنك از دهاناختال 

 افزايش احتمال حاملگي زودرس به دليل كمتر شدن ميل شير خوار به مكيدن  
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