
در رابطه با اهمیت تغذیه با شیر مادر باید در 
وهله اول اشاره کرد که بهترین ماده غذایی برای 
نوزاد همه پستانداران شیر مادر است که در مورد 
انسان نیز صدق می کند. از اواسط دوران بارداری 
پستان های مادر آمادگی برای تغذیه نوزاد را پیدا 
می کنند. در اکثر موارد طی یکی دو روز نخست 
زایمان به خصوص در موارد سزارین شیر مادر حجم 
کمی دارد اما پس از سه روز به تدریج بیشتر می شود. 
البته از ساعات اولیه تولد نوزاد به خصوص اگر مادر 
وضعیت عمومی خوبی دارد توصیه می شود تماس 
پوستی مادر و نوزاد وجود داشته باشد و ترجیح 
اینکه در دقایق اولیه نوزاد از شیر مادر تغذیه کند. 

شیردهی زودهنگام تاثیر مشابه 
داروی اکسی توسین دارد

تغذیه زودهنگام با شیر مادر و مکیدن سینه مادر در 
زودترین زمان پس از تولد نه تنها در تقویت رابطه 
عاطفی مادر و نوزاد نقش بسزایی دارد بلکه به علت 
ترشح اکسی توسین؛ هورمون شیر، انقباضات رحم 
زودتر اتفاق می افتد و خونریزی پس از زایمان کاهش 
می یابد. براساس پژوهشی که چند سال گذشته در 
ایران صورت گرفت، اثربخشی داروی اکسی توسین 
و ترشح طبیعی این هورمون مقایسه شد. داروی 
اکسی توسین پس از زایمان طبیعییا سزارین به سرم 
مادر تزریق می شود تا جمع شدن رحم زودتر و 
خونریزی کاهش یابد. نتایج مطالعه نشان داد که 
تغذیه زودهنگام و بالفاصله نوزاد با شیر مادر که 
منجر به ترشح این هورمون بالفاصله پس از زایمان 
می شود تقریبا تاثیر مشابه داروی اکسی توسین را 
دارد. توجه به شیردهی سریع مادر به خصوص 

در مراکزی که امکانات کافی برای تزریق دارو 
وجود ندارد اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند 
راهکار مؤثری برای جمع شدن زودتر رحم، کاهش 
خونریزی و کاهش احتمال کم خونی مادر باشد. 

حجم شیرمادر ارتباطی با سایز سینه ندارد
برخالف تصور حجم شیر ارتباطی با سایز سینه 
مادر ندارد و تقریبا تمام مادران قادر هستند به نوزاد 
خود شیر بدهند. ترشح شیر با سطح هورمون های 
بدن مادر، تغذیه و شرایط روانی مادر ارتباط دارد 
و الزم است مراکز بهداشتی از دوران مراقبت های 
پیش از زایمان آموزش های شیردهی به نوزاد 
ارائه شود و پس از زایمان نیز با توجه به درد و 
وضعیت جسمی مادر به او کمک شود تا بهترین 
موقعیت برای شیردهی را در نظر بگیرد و بتواند 

نیاز نوزاد را تامین کند. 

حواس مادر هنگام شیردهی باید 
معطوف به نوزاد باشد

نکته مهم دیگر اینکه هنگام شیردهی حتی االمکان 
تماس پوستی مادر و نوزاد برقرار شود و به عنوان 
مثال بازوها بدون پوشش باشد تا پوست نوزاد و 
مادر در تماس قرار گیرد. همچنین مادر هنگام 
شیردهی باید تمام حواس خود را به نوزاد معطوف 
کند، تماس چشمی با نوزاد داشته باشد و نوزاد را 
نوازش کند. شیردهی باید به عنوان فعالیت مهم 
در نظر گرفته شود که نیاز به اختصاص وقت و 

حوصله برای انجام مطلوب آن است. 
عالوه بر اینکه آغاز شیردهی زودتر روند ترشح 
شیر را تسریع می کند، مصرف مایعات کافی در 
کنار آرامش بیشتر و تسکین درد به شیردهی موفق 
کمک می کند. تغذیه مادر در دوران شیردهی کامال 
باید موردتوجه باشد و در کنار مصرف مایعات 
فراوان به خصوص خوراکی های حاوی ویتامین ها 

و پروتئین ها در رژیم غذایی گنجانده شود. همچنین 
اگر دریافت کلسیم و آهن از طریق تغذیه تامین 

نمی شود، نیاز به مصرف مکمل خواهدبود. 
مصرف مایعات به خصوص مایعات حاوی کلسیم 
و پروتئین مانند شیر، دوغ، آب گوشت، آب مرغ و... 
حتما برای مادر ضروری است. همچنین باید دانست 
که بدن مادر به  خاطر تعریق، خونریزی و شیردهی 
تا حدی دچار کاهش آب بدن می شود که در حجم 
شیر تاثیر می گذارد. اغلب در چنین شرایطی لب و 
دهان دچار خشکی می شود که نشان دهنده کاهش 
آب بدن است. توصیه می شود حتما در هر ساعت 
یک لیوان مایعات نوشیده شود که به خصوص در 

هوای گرم اهمیت بیشتری پیدا می کند.
مسلما طی دوران شیردهی بخش زیادی از ذخایر 
پروتئین ها و موادمعدنی از بدن مادر به نوزاد می رسد 
و اگر از طریق تغذیه صحیح و مصرف مکمل ها 
این نیازها جبران نشود، بروز کمبودهای غذایی 

مادر سالمت وی را تهدید می کند. 

متناسب با تمایل نوزاد باید 
شیردهی انجام شود

در مورد تغذیه با شیر مادر معموال  توصیه می شود 
هر دو تا سه ساعت به نوزاد شیر داده شود اما این 
برنامه غذایی الزاما برای همه نوزادان صدق نمی کند 
و مهم تر اینکه تمایل نوزاد به مکیدن شیر حتی در 
فواصل کوتاه تر موردتوجه باشد. اگر به نظر می رسد 
که پس از مکیدن یک سینه مادر هنوز نوزاد سیر 
نشده و تمایل به مکیدن شیر دارد حتما از سینه 

دیگر نیز به او شیر داده شود. 

شیر مادر فقط غذا نیست...
گرچه شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای نوزاد 
است و نیازهای غذایی او را تامین می کند اما 
شیردهی فقط از نظر تغذیه اهمیت ندارد بلکه تمام 

ترکیبات و آنتی بادی  های ایمنی بدن مادر به دلیل 
ابتال مادر به بیماری هایی نظیر سرخک، سرخجه، 
آبله مرغان و... از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود. 
از همین رو طی ماه های نخست تولد که توصیه به 
تغذیه انحصاری با شیر مادر می شود، خطر ابتال به 

بسیاری از بیماری ها نیز کاهش می یابد. 
در کنار نقش مهم تغذیه ثابت شده مادرانی که 
به فرزند خود شیر می دهند به دلیل تماس بدنی 
و در آغوش گرفتن فرزند ارتباط عاطفی قوی در 
طوالنی مدت خواهندداشت. همچنین کودکانی که 
از شیر مادر تغذیه می شوند کمتر مستعد ابتال به 
بیماری های تابستان مانند اسهال، عفونت گوش 
و  گلودرد  سرماخوردگی، گوش درد،  همچنین 
دیگر بیماری های زمستان هستند. احتمال ابتال به 
بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون باال و... در 
طوالنی مدت نیز کاهش می یابد. شیردهی مادر از 
نظر جسمی، روحی و روانی برای نوزاد بسیار 
اهمیت دارد و فقط در موارد نادر ممکن است 

به دلیل بیماری های خاص مادر یا مصرف بعضی 
داروها امکان شیردهی وجود نداشته باشد. در غیر 
این صورت همه مادران می توانند به فرزند خود شیر 
بدهند که حتی اگر تا دو سال امکان نداشته باشد، 
حتما کودک یک سال و نیم از شیر مادر تغذیه شود.

حتی در موارد ضروری بهتر است از 
شیشه شیر استفاده نشود

نوزادانی که طی روزهای اول تولد عالئم زردی 
دارند نیز به مقدار مایعات بیشتری خواهندداشت. 
در چنین شرایطی مادر باید سعی کند تا حدامکان 
به نوزاد شیر بدهد و اگر متخصص نوزادان کمبود 
شیر مادر را تایید کند شیرخشک توصیه می شود. 
البته نباید با شیشه شیر معمولی به نوزاد شیرخشک 
داد زیرا راحت تر شیر می نوشد و از طرفی ممکن 
است طعم شیرخشک شیرین تر از شیر مادر باشد 
و نوزاد تمایل بیشتری پیدا کند و پس از چند 
روز از شیر مادر امتناع می کند. در چنین شرایطی 

الزم است پزشک یا کادر درمان مراکز بهداشتی 
آموزش صحیح شیردادن با قاشق یا فنجان را به 
مادر ارائه دهند تا مشکلی برای نوزاد پیش نیاید. 

شیردهی بر سالمت مادر نیز تاثیر 
مثبت دارد

شیردهی برای مادر نیز سودمند است و سطح 
چربی های بدن مادرانی که به فرزند خود شیر 
می دهند زودتر به حالت طبیعی برمی گردد و کاهش 
وزن سریع تر اتفاق می افتد. بعضی تحقیقات نیز 
نشان می دهد شیردهی تا حدی احتمال سرطان 
سینه را کاهش می  دهد. بارداری بهبود نسبی در 
مورد ابتال به آندومتریوز است و عدم قاعدگی طی 
دوره شیردهی نیز مانع از پیشرفت آندومتریوز 
می شود. البته خانم ها در این دوران باید بدانند 
که عدم قاعدگی دلیلی برای عدم بارداری نیست و 
حتما روش مطمئن جلوگیری از بارداری را در 

نظر داشته باشند تا بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد.

به مناسبت 10 مرداد؛ روز جهانی »شیرمادر«
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در تقویم سالمت جهانی، اول ماه اوت 
»روز  به عنوان  مرداد   10 با  مصادف 
نامگذاری  مادر«  شیر  با  تغذیه  جهانی 
به مدت  روز  این  از  البته  و  شده است 

می شود.  برگزار  مناسبت  این  گرامیداشت  هفته  یک 
این اقدام نخستین بار در ماه اوت 1990 طی برگزاری جلسه 
نمایندگان  کشور،   30 نمایندگان  از  متشکل  بین المللی 
سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد برگزار شد. 

دغدغه  که  افرادی  و  سازمان ها   1991 سال  فوریه  در 
انجمن  داشتند  را  مادر  با شیر  تغذیه  ترغیب  و  حمایت 
حمایت  با  را   )WABA( مادر  شیر  با  تغذیه  جهانی 

کردند.  تاسیس  یونیسف 

جهانی  هفته  اختصاص  انجمن،  این  اقدامات  از  یکی 
بیشتر  اهمیت  برای  فرصتی  تا  است  مادر  شیر  با  تغذیه 
دغدغه  به عنوان  آن  از  حمایت  و  مقوله  این  به  نسبت 

باشد.  بهداشت عمومی در سطح جهانی 

 مریم سادات 
کاظمی

»شیر مادر« بهترین و مفیدترین غذا برای شیرخواران 
به خصوص طی شش ماه نخست زندگی است. 
تغذیه با شیر مادر عالوه بر اینکه در فرهنگ و 
سنت ما موردتوجه است کامال از نظر علمی 
و پزشکی نیز امروزه توصیه می شود و جایگاه 
ویژه ای در حفظ سالمت نوزادان و کودکان دارد. 

حجم شیر مادر با توجه به نیاز 
شیرخوار افزایش می یابد

معموال زوج های جوان به خصوص مادران در 
مورد مقدار شیر نگران هستند در حالی که باید 
اشاره کرد نیاز فیزیولوژیک نوزاد در بدو تولد 
بسیار کمتر از حدی است که تصور می شود. 
در واقع، نیاز نوزاد متناسب با حجم شیر مادر 
است و همراستا با افزایش ترشح شیر، نوزاد 
نیاز بیشتر خود را تامین می کند. به عنوان مثال 
حدود 10 تا 20 سی  سی آغوز طی یکی دو روز 
نخست تولد برای نوزاد کفایت می کند. مادرانی 
که نخستین زایمان را داشته اند، شیر کمتری طی 
روزهای اول پس از زایمان دارند و در واقع نیاز 

نوزاد نیز به همین اندازه است. 
پس از زایمان طبیعی روند ترشح شیر از روز 
سوم به بعد و تا روز پنجم افزایش می یابد. در 
این زمان به دلیل احتقان سینه های مادر و پرشدن 
سینه  ها از شیر و اینکه هنوز نیازهای نوزاد افزایش 
پیدا نکرده و نوزاد حجم زیاد شیر را نمی تواند 
بمکد و در نتیجه معموال با درد سینه ها و حتی 

تب و لرز مادر همراه است. در زایمان سزارین 
و به خصوص در زایمان اول افزایش ترشح شیر 
با تاخیر و تا سه هفته زمان الزم است تا حجم 
شیر زیاد شود. البته همین مقدار شیر که به نظر 

کم است می تواند پاسخگوی نیاز نوزاد باشد. 
مکیدن مکرر سینه مادر توسط نوزاد به تدریج 
منجر به افزایش ترشح شیر می شود و این تصور 
اشتباه است که بتوان با استفاده از شیردوش یا 
به کمک دوشیدن سینه با دست حجم بیشتری 

شیر تولید شود. 

خواب خوب شیرخوار نشانه ای از 
کافی بودن شیر است

گریه نوزاد همیشه دلیل بر گرسنگی نیست و 
گاه بعضی والدین به اشتباه مکرر به نوزاد شیر 
خشک می دهند تا آرام شود. معیار خیلی خوب 
برای کفایت شیر مادر در روزهای اول تولد، 
مقدار دفع ادرار است. انتظار می  رود از روز اول 
تا روز ششم به ازای هر روز تولد دفعات ادرار 
داشته باشد. به عنوان مثال اگر نوزاد به اندازه کافی 
شیر بنوشد، در روز سوم تولد حداقل سه بار 
پوشک کامال خیس می شود. پس از روز ششم 
باید هر روز حداقل شش بار پوشک خیس شود 
و منظور دفع ادرار کامل است نه اینکه در حد 

چند قطره ادرار باشد. 
نشانه دیگر برای کفایت شیر مادر این است که 
معموال نوزاد پس از شیرخوردن کافی به خواب 
خوب و عمیق فرو می رود. دالیل بسیاری مانند 
گرما یا سرمای محیط، آلودگی پوشک، لباس 
نامناسب، کولیک و رفالکس  پس از چند روز 
تولد از جمله دالیل بی قراری شیرخوار است که 

باید موردتوجه باشد. 

تغییر در عادات غذایی مادر بهترین 
راهکار رفع مشکالت ناشی از مصرف 

شیر است
شیرخواران تا سن چهار ماهگی حتی در تابستان 
نیاز به نوشیدن آب ندارند و فقط در موارد استثنا 
برای بعضی داروها الزم است آب مصرف شود 
زیرا 97درصد ماهیت شیر، آب است که نیاز 

شیرخوار را تامین می کند. 
گاه این باور اشتباه وجود دارد که شیرخوار به 
شیر مادر حساسیت دارد و نباید از آن استفاده 
کند. در حالی که 99درصد کودکان می توانند از 
شیر مادر تغذیه کنند و صرفا با بعضی تغییرات 
در سبک زندگی یا عادات غذایی می توان این 
مشکل را برطرف کرد. به عنوان مثال بعضی از 
نوزادان نسبت به پروتئین شیر گاو که مادر مصرف 
می کند حساسیت دارند و دچار عالئمی مانند 
کولیک، اگزما، دل درد، حتی دفع خون از مدفوع 
و رفالکس می شوند. یکی از اولین توصیه ها به 
مادر که معموال نتیجه بخش است اینکه مادر 
برای مدتی مصرف لبنیات به خصوص شیر را 
کنار بگذارد و از جایگزین هایی مانند شیر بز، شیر 
و دوغ شتر یا شیر سویا مصرف کند که دراین 

حالت مشکالت کودک نیز برطرف می شود. 
همچنین گاهی اوقات ممکن است شیرخوار 
به دالیل مختلف مانند عفونت ویروسی دچار 
اسهال شود که در این شرایط نیز شیر مادر بهترین 
ماده غذایی است و بهتر از هر نوع شیر دیگری است. 
به  ندرت امکان دارد به دلیل مشکالت متابولیکی 
توصیه شود شیرخوار طی دوره ای شیر مادر مصرف 
نکند تا پس از انجام آزمایش های تخصصی و 
تشخیص دقیق وضعیت کودک تصمیم به قطع 

مدتی کوتاه یا همیشگی شیر مادر باشد.

در تقویم سالمت نهم مرداد به عنوان روز »اهدای خون 
داوطلبانه« نامگذاری شده است. هدف از این اقدام توجه 
هرچه بیشتر به اهمیت نقش اهدای خون سالم، داوطلبانه 
و متعهدانه در این زمینه است تا نیاز روزانه به خون و 

فرآورده های خونی تامین گردد. 
طبق آخرین گزارش شبکه ملی خونرسانی در روزهای آخر 
تیرماه، خوشبختانه در حال حاضر ذخایر خون و فرآورده های 
خونی کشور در حد قابل قبول است و 7/6 ذخیره به روز 
برآورد شده است. استان تهران با 12 روز بیشترین ذخایر و 
استان خراسان رضوری با حدود 5 روز کمترین ذخایر خون 
را دارند. ایران تنها کشوری است که شبکه ملی خونرسانی 
در کل کشور مستقر است و خون و فرآورده های خونی تمام 

مراکز درمانی در اقصی نقاط کشور را تامین می کند. 

نیاز به خون یک نیاز همیشگی است
نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و هیچ جایگزینی 
برای خون و فرآورده های خونی تاکنون کشف نشده است 
مانند  خون  اجزای  طرف  یک  از  اینکه  به  توجه  با  و 
گلبول های قرمز، پالکت و پالسما طول عمر محدودی 
اختالالت  به  مبتالیان  مانند  بیمارانی  طرفی  از  و  دارند 
انعقادی، بدخیمی، مصدومان حوادث و سوانح، مادران 
باردار و بیماران تحت عمل جراحی نیاز مداوم به خون 
و فرآورده های خونی دارند، اهدای خون اقدام ضروری 

و همیشگی خواهدبود. 
آقایان می توانند طی سال چهار نوبت اهدای خون داشته باشند 
البته از آخرین اهدای خون حداقل سه ماه زمان بگذرد. بانوان 

نیز می توانند طی سال سه نوبت اهدای خون داشته باشند البته 
از آخرین اهدای خون حداقل چهار ماه زمان گذشته باشد. 

در دوران اپیدمی کرونا می توان با خاطری آسوده 
همانند گذشته به مراکز اهدای خون مراجعه کرد

الزم به ذکر است با توجه به گزارش ستاد ملی کرونا، نظر به 
اینکه آمار مبتالیان به کرونا طی روزها و هفته های گذشته سیر 
صعودی داشته از مردم درخواست می شود در صورت بروز 
پیک های این بیماری همانند گذشته با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانند به مراکز انتقال خون مراجعه نمایند و این 

سازمان را در تامین خون سالم و کافی یاری نمایند. 
کلینیک های اهدای خون کامال از نظر ویروس کرونا ایمن 
هستند و تمام پروتکل های بهداشتی از نظر فاصله گذاری در 
سالن انتظار، استفاده از وسایل پیشگیری ازانتقال ویروس مانند 
دستکش و ماسک استاندارد و مواد ضدعفونی کننده و انجام 
واکسیناسیون یادآور در تمام مراکز و پایگاه های انتقال خون 
رعایت می شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که ابتال 
به ویروس کرونا منعی برای اهدای خون نیست. این ویروس 
از طریق خون و فرآورده های خونی منتقل نمی شود و کسانی 
که مبتال به بیماری شده اند و تست مثبت داشته اند می توانند 
پس از چهارده روز بهبود عالئم به مراکز اهدای خون مراجعه 
نمایند. واکسیناسیون ویروس کرونا نیز ممنوعیتی در این زمینه 
ایجاد نمی کند. واکسن های حاوی ویروس زنده مانند اسپوتنیک 
اهدای  امکان  تزریق واکسن  از  و آسترازنکا دو هفته پس 
خون وجود دارد اما واکسن هایی که به عنوان یادآور هم اکنون 
تزریق می شود عاری از ویروس زنده هستند و در صورتی که 
عالئم حاد پس از واکسیناسیون وجود ندارد می توانند خون 
و فرآورده های خونی را اهدا کنند.  درخواست از هموطنان 
این است که اهدای خون را در برنامه زندگی خود بگنجانند 
و با توجه به توصیه های اداره کل انتقال خون هر استان در 

مراکز اهدای خون کشور برای این اقدام مراجعه نمایند.

به مناسبت 9 مرداد؛ روز »اهدای خون«»شیر مادر« بهترین، مفیدترین و مؤثرترین غذا برای نوزاد است 
واکسیناسیون کرونا محدودیتی برای اهدای خون نیست

شیردهی در کمترین فاصله پس از زایمان 
در کاهش خونریزی مؤثر است

 دکتر علی ناصح
متخصص کودکان و فوق تخصص 
نوزادان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
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