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) مرداد ماه10-16هفته جهاني شير مادر(  

 "سياره اي سالم؛ با حمايت از تغذيه با شير مادر "مرداد ماه)  10-16هفته جهاني تغذيه با شيرمادر( 99شعار سال 

است كه به تاثير تغذيه شيرخواران بر تغييرات آب وهوايي ومحيط زيست وهم چنين ضرورت حفظ، ترويج و حمايت 

تغذيه با شير مادر در راستاي سالمت كره خاكي وساكنان آن مي پردازد وارتباط بين تغذيه با شير مادر وتغييرات از 

 آب وهوايي ومحيط زيست را برجسته مي كند.

تغذيه با شير مادر، غذاي تجديد پذير طبيعي واز نظر محيط زيست ايمن وسبز است زيرا بدون آلودگي، زباله ونياز به 

ي توليد شده ودر اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.تغذيه مصنوعي ردپاي قابل توجه زيست محيطي را به بسته بند

همراه دارد كه منجر به كاهش منابع طبيعي، تخريب محيط زيست وانتشار گازهاي گلخانه اي مي شود كه باعث گرم 

 شدن زمين وتغييرات آب وهوايي مي شود.

ذيه اي شيرخواران را تامين نموده وبهترين الگوي رشد وتكامل مطلوب كودكان را فراهم تغذيه با شيرمادر نيازهاي تغ

مي كند. شير مادر يك مايع بي نظير وزنده حاوي عوامل ضد عفونت است كه شيرخوار را در مقابل بيماري ها وعفونت 

ظت مي كند ومرگ و مير ها( مثل اسهال وعفونت هاي گوارشي وتنفسي، عفونت گوش، آسم، اگزما وآلرژي) محاف

ناشي از اين بيماري ها را كاهش مي دهد وهمچنين احتمال چاقي وبيماري هاي مزمن: بيماري هاي قلبي وعروقي،پر 

فشاري خون، سرطان ها و ديابت را در بزرگسالي كاهش مي دهد.شير هرمادر براي فرزند خودش بهترين است 

سن شيرخوار وحتي در هر وعده تغيير مي كند.وتركيب آن بر اساس تغيير نيازهاي او برحسب   

از حضرت امام صادق (ع) نقل شده  كه آغوش چپ مادر، جايگاه مناسب تر شيرخوار است ودر تحقيقات دانشگاه 

كورنل ، ثابت شده است كه به دليل آنكه سمت چپ آدمي جايگاه قلب اوست وارتباط كودك وابسته به ضربان قلب 

ير دادن به كودك افضل مي باشد.مادر است، سمت چپ در ش  

 هم آغوشي مادر وكودك:

، هم آغوشي شيرخوار ومادر استنباط مي شود.امروز بحث هم اتاقي مادر وكودك مورد سوره حج 2از مضنون آيه 

تاكيد است تا كودك را پس از ئالدت از مادر جدا نسازد ودر همان اتاق نزديك مادر قرار دهند.تماس هرچه نزديكتر 

و شيرخوار، لمس بدن، بوييدن، نگاه كردن وفكر كردن به كودك توسط مادر در افزايش ترشح پروالكتين واكسي  مادر

         است.كودك در حال خوردن شير مادر  توسين نقش دارد وبهترين حالت براي ايجاد چنين حالتي، زماني است كه

 



"از نظر دين اسالم شير دادن مادر عبادت است "  

"ا شير مادر نمونه بارزي از ارتباط عميق بين سالمت انسان و اكوسيستم هاي طبيعت استتغذيه ب "  

برابر كمتر مي كند واحتما ل به ديابت در 4تغذيه با شير مادر احتمال به عفونت هاي تنفسي در كودكي  را تا "

"درصد كمتر مي كند 40بزرگسالي را تا   

"ستتغذيه با شير مادر ضامن يك عمر سالمتي ا"  

 

 شير مادر وكرونا: 

مشاهده نشده است.بنابراين بعيد است از  19ويروس تا كنون در شير مادر مبتالي قطعي/ مشكوك به كوويد  اين

منتقل شود.تحقيقات  19طريق تغذيه مستقيم از پستان مادر يا از طريق شير مادر مبتالي قطعي/ مشكوك به كوويد 

دارد.تغذيه با شير مادر در هر شرايط اقتصادي  همچنان ادامه 19بر روي شير مادر مبتالي قطعي / مشكوك به كوويد 

واجتماعي، شانس بقا را ارتقا داده ومزاياي طوالني مدت سالمت وتكامل نوزادان وكودكان را فراهم مي سازد.از طرف 

از طريق تغذيه مستقيم از پستان مادر واز طريق شير مادر تشخيص داده نشده است.لذا دليلي  19ديگر انتقال كوويد 

ي قطع شيردهي يا جلوگيري از آن وجود ندارد.برا  

"ويروس كرونا از طريق شير مادر منتقل نمي شود "  

"مي تواند به نوزاد خود شير دهد 19مادر مبتال به  بيماري كوويد  "  

.الزامي است 19شستن  دستها با آب وصابون قبل از هر شيردهي واستفاده از ماسك در مادر مبتال به بيماري كوويد  "  


