
 تغذیه با شیر مادر

یکی از نعمت های بزرگ پروردگار توانا و نمونه ای بارز از مهربانی و بخشندگی او نسبت به انسان مایعی شیری رنگ است که میتوان 

در توصیف آن کتابها نگاشت و سالیان سال به مطالعه پرداخت. این مایع با ترکیب مخصوص و متناسب با نیازهای شیرخوار از لحظه 

های اول تولد در اختیار مادر است تا شیر خوار با بهره گیری از آن نیازهای خود را برطرف کند .تغذیه کافی در دوران شیرخواری در 

کنار محیط روانی اجتماعی و خانوادگی مناسب اساس تکامل کودک برای رسیدن به ظرفیت کامل انسانی است .مایعی که حیات و 

 مینان و آسایش در مادر می شود.طرد و موجب حفظ و سالمت جسمی و روانی شیرخوار و اارمغان می آو سالمتی را به

امروزه در مراکز بهداشتی و درمانی از آخرین روشهای علمی برای رسیدن شیرخوار به سالمتی مطلوب استفاده می شود که نمونه 

مرداد هفته  16تا  10و آموزش به مادران می باشند. از  بارز آن ترویج تغذیه با شیر مادر است .که در همه حال آماده کمک رسانی

 جهانی شیرمادر نامگذاری می کنند..

 حمایت همه جانبه از مادران برای تداوم شیردهی  "قوی و باهوش با شیر مادر"شعار امسال آن : 

 ها شیرخوار از ابتال به بیماریهای شایعتغذیه با شیر مادر  جان بیش از یک و نیم میلیون شیرخوار را در سال نجات می دهدو میلیون 

قابل پیشگیری حفاظت می شوند. سبب استحکام روابط عاطفی مادر و کودک شده و از طریق کاهش احتمال مرگ ومیر ناشی از 

 .خونریزی در مادران کاهش خطر ابتالء به سرطان پستان و تخمدان و پوکی استخوان نقش مهمی در سالمت مادران ایفا می نماید

تکامل شخصیت روانی –در حفاظت از محیط زیست و امنیت غذایی شیرخواران و کاهش هزینه های ابتالء و بستری شدن کودکان 

 اجتماعی و افزایش ضریب هوشی آنان ........... نقش بسزایی دارد.

 بنابراین  

 باشیم .همه باهم برای  کمک به مادران در تغذیه موفق شیرخواران با شیر مادر کوشا 

 تهیه کننده : خانم آزیتا لطفی کارشناس مامائی و مسئول تغذیه با شیر مادر 


