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سفرهسالم

شماره هفتصدوپنجاهونه چهار مرداد نودونه

بایدها و نبایدهای تغذیهای به بهانه روز جهانی شیر مادر

آیا مادران مبتال به
کووید 19-میتوانند به
فرزندشان شیر بدهند؟

رژیم شیردهی در دوران کرونا
شیر مادر حاوی آنتیبادیهایی است
که به بدن نوزاد کمک میکند با عوامل
ترجمه:
ندا احمدلو
ویروسیوباکتریاییمبارزهکند.ازطرف
دیگر،شیرمادرمیتواندخطرابتالینوزاد
به آسم و حساسیتزا را کاهش دهد .تحقیقات فراوانی
ثابت کردهاند نوزادانی که از بدو تولد تا حداقل 6ماهگی از
شیر مادر تغذیه میکنند ،خطر ابتال به بیماریهای عفونی،
بیماریهای تنفسی و اسهالهای دوران خردسالی میان آنها
کمتر است .شاید بسیاری از مادران شیرده نکات زیادی را
درباره فواید شیر مادر برای نوزادان بدانند اما دقیقا اطالع
نداشته باشند که در دوران شیردهی چه بایدها و نبایدهای
تغذیهای خاصی باید توسط آنها رعایت شود تا سالمت
نوزاد به خطر نیفتد .به همین دلیل در ادامه این مطلب و به
بهانه نزدیک شدن به  10آگوست (روز جهانی شیر مادر)
در صفحه «سفره سالم» این هفته بیشتر با بایدها و نبایدهای
تغذیهای در دوران شیردهی آشنا خواهید شد.
 .1هنگام انتخاب ماهیها هوشیار باشید
ماهییکیازبهترینمنابعغذاییبرایدریافتپروتئینهای
باکیفیتاست.ازطرفدیگر،ماهیهایچربمانندسالمون،
ساردین،کیلکا،قزلآالو...منبعخوبیبرایدریافتاسیدهای
چرب امگا 3محسوب میشوند که هم برای نوزادان و هم
برای مادران بسیار مفید هستند .از اینرو ،مادران شیرده
میتوانند در دوران شیردهی هفتهای  2بار و هر بار حدود
 180تا  250گرم ماهی مصرف کنند .البته بهتر است در
این دوران ماهیها را بیشتر با روش بخارپز یا تنوری آماده
کنید و از مصرف ماهیهای بسیار سرخکرده بپرهیزید.
مصرفغذاهایسرخکردنیمیتواندباعثایجادمشکالت
گوارشی ،هم در مادران و هم در نوزادان شود .نکته دیگری
که درباره مصرف ماهی در دوران شیردهی مطرح میشود،
این است که مادران در این دوران باید از مصرف ماهیهای
جیوهدار مانند ماهیهای آبهای اقیانوسی خودداری کنند.
مصرفکنسروماهیهمدرایندورانچندانتوصیهنمیشود
زیرا میتواند سالمت مادر و نوزاد را به خطر بیندازد.
 .2ادویههای تند را با احتیاط بخورید
یکی از سواالت تغذیهای رایج بسیاری از مادران شیرده،
این است که آیا میتوانند در دوران شیردهی ادویههای تند
مصرف کنند یا نه؟ بهتر است بدانید بیشتر کودکان شیرخوار
میتوانند ادویههای تندی که مادرشان میخورد و روی
شیر تاثیر میگذارد را تحمل کنند .اما اگر کودک شما بیش
از اندازه نفخ میکند ،دچار کولیکهای مداوم میشود یا
اسهالهایبدوندلیلمیگیرد،بهتراستمصرفادویههای
تند و تیز را برای مدتی قطع کنید تا سیستم گوارشی او
کمتر تحریک شود.
 .3گیاهان ممنوعه را بشناسید
معموال در دوران شیردهی ممنوعیت خاصی
برای مصرف سبزیها و گیاهان طبیعی
وجود ندارد ،مگر اینکه پزشک معالج
منع مصرف خاصی برای شما در نظر
گرفته باشد .این درحالی است که
بعضیازانواعسبزیجاتمعطرمانند
جعفری،نعناعومریمگلیمیتوانند
باعث ایجاد اختالل در فرایند تولید
یا ترشح شیر شوند .مطالعات نشان
دادهاندمعموالمیزانترشحشیرمادرانی
که بیش از اندازه جعفری ،مریمگلی یا
نعناعفلفلی مصرف میکنند ،کمتر از سایر

مادران شیرده است بنابراین در این دوران بهتر است با
احتیاطبیشتریسراغگیاهانکاهشدهندهحجمشیربروید.
 .4درباره نوشیدن چای و قهوه تجدید نظر کنید
شاید هیچ چیزی نتواند به اندازه یک لیوان چای یا قهوه
گرم خستگی عصرگاهی یک مادر شیرده را برطرف کند اما
بهتر است بدانید کافئین موجود در چای یا قهوه میتواند
تاثیری منفی بر چرخه خواب شما و نوزاد بگذارد .از طرف
دیگر ،مصرف مداوم چای و قهوه در طول روز توسط
مادران شیرده میتواند جذب آهن در بدن این مادران را
کاهش دهد و باعث افت انرژی روزانه آنها شود .بهتر
است بهجای چای و قهوه از دمنوشهای گیاهی همراه با
عسل یا خرما استفاده کنید .این دمنوشها شامل دمنوش
زنجبیل ،رازیانه ،زیره و ...میشوند .البته در مورد میزان
مصرف دمنوشها در طول روز باید با پزشک مشورت
داشته باشید .توصیه دیگری که برای مادران شیرده با
عالقه فراوان به نوشیدن چای یا قهوه مطرح میشود،

این است که از انواع چای یا قهوه بدون کافئین که این
روزها بهوفور در فروشگاههای عرضه مواد غذایی یافت
میشوند ،استفاده کنند تا کافئین موجود در این نوشیدنیها
باعث ب ه دردسر افتادن آنها یا نوزاد نشود.
 .5خودتان هم شیر بنوشید
یکی از توصیههای تغذیهای به مادران شیرده ،این است
که حتما خودشان هم در طول روز یکی-دو لیوان شیر
کمچرب مصرف کنند اما بعضی از مادران نگران ایجاد
واکنش نسبت به شیر در نوزاد هستند و این کار را انجام
نمیدهند .بهتر است بهجای نگرانی و حذف شیر از رژیم
غذایی ،شیر کمچرب را بهصورت روزانه مصرف کنید و
فقط در صورتی که کودک شیرخوار با مشکالت گوارشی
یا پوستی مواجه شد ،موضوع را با پزشک خودتان در میان
بگذارید تا حساسیت نوزاد به شیر مصرفشده توسط شما
بررسی شود.

 .8خوراکیهای حساسیتزا را حذف نکنید
متاسفانه بسیاری از مادران شیرده کامال خودسرانه و بدون توجه به توصیه
پزشک ،مصرف خوراکیهای حساسیتزا مانند تخممرغ ،بادامزمینی و مغزها
را از رژیم غذایی کنار میگذارند تا مبادا فرزندشان به آلرژی غذایی مبتال
شود .بهتر است بدانید تاکنون هیچ تحقیقی نشان نداده کنار گذاشتن این
خوراکیها میتواند احتمال ابتال به حساسیت در کودکان را از بین ببرد .این
کار فقط بدن را از دریافت ریزمغذیها و درشتمغذیهای مختلف محروم
میکند .خوشبختانه این روزها تستهای سنجش حساسیت مختلفی وجود
دارند که میتوانید با تجویز پزشک به آنها دسترسی داشته باشید تا وضعیت
حساسیت کودک به خوراکیهای مختلف را بررسی کنید.

ماهی یکی از بهترین منابع غذایی برای
دریافت پروتئینهای باکیفیت است .از طرف
دیگر ،ماهیهای چرب مانند سالمون ،ساردین،
کیلکا ،قزلآال و ...منبع خوبی برای دریافت
اسیدهای چرب امگا 3محسوب میشوند که هم
برای نوزادان و هم برای مادران بسیار مفید
هستند .از اینرو ،مادران شیرده میتوانند در
دوران شیردهی هفتهای  2بار و هر بار حدود
 180تا  250گرم ماهی مصرف کنند

 .6نوشیدنیهای حاوی قند را کامال کنار بگذارید
یکی از عوارض شیردهی برای بسیاری از مادران شیرده،
ایجاد حس تشنگی شدید در طول روز است بنابراین
ممکن است این مادران برای رفع تشنگی ،عالوه بر آب،
به نوشیدن انواع نوشیدنیهای حاوی قند فراوان مانند
آبمیوههای صنعتی یا نوشابههای گازدار رو بیاورند .این
نوشیدنیهای شیرین نهتنها هیچ ارزش تغذیهای برای
بدن ندارند بلکه میتوانند با افزایش کالری مصرفی
زمینه ابتال به اضافهوزن یا جلوگیری از روند مثبت
کاهش وزن را فراهم کنند.
 .7خوراکیهای نفاخ را بااحتیاط مصرف کنید
اگر کودک شیرخوار شما دچار نفخهای شدید یا
کولیکهای مداوم نیست ،میتوانید گاهی از خوراکیهای
نفاخ مانند انواع کلم یا انواع حبوبات در رژیم غذایی
استفاده کنید ،البته به شرطی که آنها را با چاشنیهای
نفخشکن مانند دارچین ،زیره یا آویشن به مصرف برسانید
اما اگر نوزادتان به مشکالت گوارشی مانند کولیکهای
مداوم یا نفخهای شدید مبتالست ،بهتر است تا بهبود
شرایط او دور خوراکیهای نفاخ را خط بکشید.

منبعWebMD :

ابتال به کووید 19-میتواند
شرایط استرسزایی را برای
ترجمه:
یوسف صالحی هر فردی بهوجود بیاورد .این
استرس برای مادران شیرده
گاهی بیشتر از سایرین است زیرا آنان نمیدانند
که آیا در صورت ابتال به کووید 19-میتوانند
به نوزاد شیر بدهند یا نه؟ در این مورد ،سازمان
بهداشت جهانی توصیههایی را مطرح کرده است
که شامل موارد زیر هستند:
 .1اگر در دوران شیردهی متوجه شدید که
مبتال به کووید 19-هستید اما عالئم شدیدی
نداشتید،میتوانیدبارعایتپروتکلهایبهداشتی
فرزندتان را در آغوش بگیرید و به او شیر بدهید.
رعایت پروتکلهای بهداشتی به این معناست که
قبل از در آغوش گرفتن نوزاد ،حتما دستهایتان
رابشویید.اگرمیتوانیدیکدستکشپالستیکیو
بعد از آن هم یک دستکش نخی (برای پیشگیری
از آسیبدیدگی پوست نوزاد) بپوشید و سپس
فرزندتان را برای شیردهی در آغوش بگیرید.
قبل از شروع شیردهی حتما جلوی بینی و دهان
خودتان را با ماسک مناسبی بپوشانید تا مطمئن
شوید که هیچ ذرهای از ترشحات بینی یا دهان
هنگام شیردهی به صورت کودک (خصوصا
چشمها ،دهان و بینی او) برخورد نمیکند.
در صورت امکان میتوانید هنگام شیردهی از
شیلدهای مخصوص صورت هم استفاده کنید.
 .2اگر به کروناویروس مبتال هستید و از نظر
جسمانیدرشرایطمطلوبیبهسرنمیبریدوتوانایی
در آغوش گرفتن نوزاد و شیردهی به او را ندارید،
توصیه میشود که ابتدا دستهایتان را بهخوبی
بشویید .سپس شیر خودتان را با شیردوشهای
مخصوص بدوشید و از همسر یا اطرافیان دیگر
بخواهید تا آن شیر را به نوزاد بدهند .البته خودتان
هم میتوانید این شیر را درون شیشه شیر بریزید و
آن را به نوزاد بدهید .فقط به یاد داشته باشید که
در تمامی این مراحل باید دائما دستها را با آب
و صابون بشویید ،دستکش به دست داشته باشید
و حتما بینی و دهان را با ماسک مناسب بپوشانید.
 .3بهتر است در دوران ابتال به کروناویروس،
نوزاد را از شیر مادر محروم نکنید ،چراکه شیر مادر
میتواند آنتیبادیهای الزم برای تقویت سیستم
ایمنی بدن نوزاد را فراهم کند و خطر ابتال به
بیماریهای مختلف را در او کاهش دهد.
 .4بهتر است که بعد از هر بار استفاده از پمپهای
شیردوش،حتماآنهاراباموادشویندهمناسبکامال
بشویید ،خشک کنید و مجددا از آن استفاده کنید.
 .5هرچند که براساس اعالم سازمان بهداشت
جهانی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
آمریکا توصیه میشود که مادران شیرده در زمان
ابتالبهکروناویروسهمچنانبهشیردهیبارعایت
موارد بهداشتی ادامه دهند اما این مادران در شرایط
خارج از شیردهی باید حدود  2متر از نوزاد فاصله
بگیرند .اگر قرار باشد که مادر شیردهی کمتر از 2
متر با کودک شیرخوار فاصله داشته باشد ،پوشیدن
ماسک و شستن دستها پیش از تماس با او یا
حتی پوشیدن دستکش برایش الزامی میشود.
 .6از آنجایی که شرایط ایمنی هر فردی با
دیگری متفاوت است ،در نهایت توصیه میشود
که اگر مادران شیرده به کووید 19-مبتال شدند
حتماقبلازهرتصمیمیدربارهرابطهبانوزادشان
نظر یک پزشک متخصص را جویا شوند.
منبعWHO :

