
ده اقدام در 

بیمارستانهاي 

دوستدار کودك
  



  یماريب به ابتال . شد ابداع مصنوعی شیر که 1870 سال از متاسفانه
  هاي یهبیان سالها این درطی و یافت افزایش  کودکان میر و مرگ و

 سال  در و دگردی صادر کودکان قاتل این با مقابله بر مبنی متعددي
  کودك دوستدار بیمارستانهاي اندازي راه جهانی نهضت 1991
  با تغذیه میزان ارتقاء براي یونیسف و جهانی بهداشت سازمان توسط

 20000 از بیش 2007 تا 1991 سال از و . شد اندازي راه مادر شیر
 ده اجراي از پس و کردند دریافت کودك دوستدار لوح بیمارستان

 ومیر رگم و بیماریها به ابتال کودك دوستدار دربیمارستانهاي اقدام
.  تیاف کاهش مادر شیر با تغذیه فقدان و تغذیه سوء از ناشی



سال از شروع استراتژي     20اما اکنون با وجود گذشت بیش از  •
امل  با جهانی مشاهده میگردد که بسیاري از شیرخواران  بطور ک

ی  شوند و یا شیر کمکی و مایعات اضاف شیر مصنوعی تغذیه  می
.کنند  را از ماههاي اول عمر دریافت می

 متولد سال در که کودکی میلیون 136 حدود  از آمار اساس بر•

  دارند مادر شیر با انحصاري تغذیه % 32.6 فقط شوند می     

  وندش می تغذیه مادر شیر با تولد از پس اول یکساعت در 43%•

  یکسالگی تا   % 75•

دهند می ادامه را دهی شیر سالگی 2 تا % 56و•



  در  ماهگی 6 تا مادر شیر با انحصاري تغذیه درصد و•
  % 39 به 1995 سال در % 32 از توسعه حال در کشورهاي

. نیست توجهی قابل افزایش که رسیده 2010 سال در

  تولد اول ساعت در مادر شیر با تغذیه که است حالی در این•
 در  تغذیه و  دهد می کاهش را نوزادي دوره مرگهاي 22%
  می نجات مرگ از را کودك میلیون 1.3 ، تولد اول ماه 6

  . دهد

  تا 6 ار اسهال از ناشی مرگ میزان  مصنوعی شیر با تغذیه•
 . دکن می بیشتر برابر 4 را تنفسی وبیماریهاي برابربیشتر 25



1اقدام 

 یرش با تغذیه ترویج مدون سیاست
 کارکنان کلیه دید معرض در مادر

  از اطمینان براي و باشد شده نصب
 مرمست بطور خدمات ارتقاکیفیت

 یشپا بیمارستانی کمیته توسط
 . شود



و  اطمینان یافتن از ارائه مراقبتها ي پایدار براي مادران
کودکان  

ند مورد فراهم کردن یک استاندارد براي روشهایی که میتوان
.سنجش و ارزیابی قرار بگیرند 

 حمایت از اقدامات

 

 و ها روتوکلپ پیگیري با موافق کارکنان تمامی یعنی سیاست
 . باشند آن مجري خود بایست می و هستند استانداردها

 شونده نجانشی بازاریابی المللی بین کد و اقدام ده سیاست(
 و مصنوعی شیر تبلیغات ممنوعیت و مادر شیر هاي

) مادر شیر هاي شونده جانشین



2 اقدام

 جهت الزم مهارتهاي کسب منظور به کارکنان کلیه
 . دببینن را الزم آموزش فوق سیاستهاي اجراي

  ) عملی کار ساعت 3 با ساعته 20 دوره یک (



 ازمندنی بنابراین است ھنر یک مادر شیر با تغذیھ
  وایجاد مادر از وحمایت مھارت ،کسب آگاھی
 نآ ایجاد براي و. باشد مادرمی در نفس بھ اعتماد

:بایستي کارکنان

اصول مشاوره رابدانند.
برقراری ارتباط موثر(§
ھمدلی§
)استفاده ازارتباط کالمی وغیر کالمی §

  اھمیت تغذیھ با شیر را بدانند.
 تماس پوست بھ پوست را تسھیل کنند.
نیازھاي مادر را شناسایي و بھ وي کمک نمایند  .



شیردهی امر در مادران از وحمایت درآموزش 
 وانوت مهارت ، نفس به اعتماد بایستی کارکنان

 ودكک درتغذیه مادر بطوریکه دهند افزایش را مادر
. آورد بدست وتجربه تخصص

نای وغرور نهادن ارزش وبا مثبت دید با باید مادر 
 دقت باید درمشاوره رساند انجام به را موفقیت

 دهد شیر خواهد می که است مادر این که داشت
.کرد توانمند اورا باید پس



3اقدام 

مادران باردار را در زمینه مزایاي تغذیه با 
شیر مادر و چگونگی شیردهی آموزش 

.  دهند 



vدرما وبراي کودک برای باشیرمادر تغذیھ اھمیت

vتولد ازبعد بالفاصلھ باپوست پوست تغذیھ اھمیت  

vمادرونوزاد اطاقی ھم اھمیت

vمصنوعی باشیر تغذیھ خطرات

vوپستانک باشیشھ تغذیھ خطرات

vمادر شیر کفایت عالئم

vنمایند حل و شناسایي را مادران مشکل  



q اول زاھا (مادران کم تجربھ(

qوعی مادرانی کھ فرزند قبلی خود راباشیر مصن
تغذیھ نموده است

q مادری کھ افسرده است

qمادران شاغل

q مادرانی کھ مشکل خانوادگی دارند وحامی
ندارند



اقدام چهارم

  اب پوست تماس که کنند کمک مادران به
  و باشند داشته خود بانوزاد پوست

  ار مادر شیر با تغذیه اول ساعت یکظرف
 تجویز برنامه بخش در و کنند شروع

 ایی گونه به .. و جراحی اعمال و دارو
 امر در را اختالل کمترین که باشد

  . کند ایجاد شیردهی



مواردي کھ بھ اجراي این اقدام کمک 
مي کند 

 حمایت عاطفی درطول درد
 آزادی تحرک درطول درد
محدود نکردن مصرف مایعات وغذا
             اجتناب از سزارین غیر ضروری
محیط آرام تاحد امکان خلوت
 تماس زودرس مادر ونوزاد
شروع اولین تغذیھ
  توجھ بھ داروھاي ضد درد روي  شیر خوار



تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصلھ پس از تولد یک  
:زیرااست شیردھي فاکتور مھم براي شروع موفق 

v  ارتباط بین مادرو نوزاد را پس از خروج از رحم دوباره
.برقرار مي کند 

v این ارتباط نوزاد را گرم نگھ مي دارد
v  ؛ ضربان قلب و تنفس او را تثبیت مي کند
v  گریھ شیر خوار، استرس  کاھش می یابدانرژی نوزاد ھدر

نمیرود
v طفي مستحکم و این پیوند عا مادر وکودکپیوند عاطفي بین

  رشد و نمو کودک از برای عالوه بر ایجاد محیط رواني مناسب
بسیاري از ناھنجاري ھاي رفتاري و بزھکاري ھا در آینده  

.  پیشگیري مي کند
بھ عالوه نوزاد آغوز، این ھدیھ الھي را بھ عنوان اولین تغذیھ  

.خویش دریافت مي کند



 ھورمونی دقیقھ اول تولد باعث ترشح ٣٠تغذیھ کودک در 
:کھشود مي  نام اکسی توسین یا ھورمون عشقبھ 

برای کودک مفید و آرامش بخش است  §

شود موجب کاھش افسردگی پس از زایمان در مادر می§

خون ریزیھای بعد از زایمان را کاھش دھد خون ریزیھایی کھ §
.ھفتھ یا چھل روز طول می کشد  ۶بعضا تا 



اقدام پنجم

 و مادر شیر با تغذیه روش مادران به
  را دهی شیر تداوم و حفظ چگونگی
 رشی مشکالت حل براي و دهند آموزش

  . نمایند وحمایت کمک دهی



:د مادر را با وسایل و روشهاي کمک شیر دهی آشنا نمای

شیردوش دستي  ، شیر دوش برقي و شیردوش •
سرنگي

یر کمک ش(سیستم مکمل رساني از طریق پستان مادر •
)  دھي 



Nippel(نوك مصنوعی یا کمک نوك• shield(

قطره   تغذیه با فنجان ، شیر دهی با سرنگ ، شیر دهی با•
چکان ، لوله معدي     



اقدام ششم

به شیرخواران سالم زیر شش ماه بجز 
  .شیر مادر غذا یا مایعات دیگر ندهند 



هفتم  اقدام

 نهشبا طول در را نوزاد و مادر اتاقی هم برنامه
 اطفال هاي بخش در و کنند اجرا روز

 و روزي شبانه اقامت براي الزم تسهیالت
 نتامی را مادران عاطفی و فیزیکی نیازهاي

. کنند



 فواید ھم اتاقی:
.نوزاد بھتر خوابیده و کمتر گریھ میکند◦
در طول حاملگی در بچھ و مادر ریتم خاصی از خواب  ◦

.و بیداری بھ وجود آمده کھ با جدائی بھم میخورد
  شیر مادر خواری بھتر برقرار شده و تداوم بیشتری◦

.داشتھ و شیرخوار بھتر رشد میکند
شیردادن بھ شیرخوار سریعتر و با اولین اعالم وی ◦

.صورت گرفتھ و تولد شیر بھتر خواھد بود
مادر در مورد مراقبت از کودک اعتماد بھ نفس پیدا  ◦

.میکند
شیرخوار در کنار مادر با عوامل بیماری زای کمتری ◦

تماس می یابد
بھتری  بین آنھا   bondingحتی اگر مادر شیر ھم ندھد ◦

.بر قرار میشود



اقدام هشتم

ل و مادران را براي تغذیه شیر مادر بر حسب می
ان تقاضاي شیر خوار تشویق کنند و امک

ه دوشیدن مکرر شیر و ذخیره آن وجود داشت
.باشد 



مطلقا از شیشه و پستانک  :اقدام نهم  

  استفاده نکنند

مشخص شد زنانی کھ در ھفتھ ھای اول تولد نوزاد ، 
او را بھ پستانک عادت می دھند ، کمتر تمایل دارند ، 

. نوزاد خود را با شیر مادر تغذیھ کنند



  را شیرده ن مادرا از حمایت گروھھاي  تشكیل 
 گروھھای مورد در اطالعاتی و نمایند پیگیري

 والدین اختیار در شیردھی مشاوره مراکز و حامی
.دھند قرار

  :طریق از
آماده کردن مادران برای ترخیص
پیگیری و حمایت پس از ترخیص

حمایت مادران شاغل شیرده•

سال وبیشتر2تداوم شیردھی تا •

اقدام دهم



آماده کردن مادران برای ترخیص

v  قادر باشد کودکش را شیر بدھد
v ماه وتداوم شیر مادر  6اھمیت تغذیھ انحصاری تا

سالگی را بداند  2پس از شروع غذای کمکی تا 
v دبتواند تشخیص دھدکھ تغذیھ خوب پیش میرو
v تغذیھ بر حسب تقاضاي شیر خوار رابداند
v لوب بھ قادر باشد کودکش را برای پستان گرفتن مط

سینھ بگذارد
vعالئم مکیدن موثر و شیر خوار سالم را بداند
v یرش را اگر فکر میکند شیر ندارد چھ کند بتواند ش

بدوشد
v را )در صورت نیاز(روش دسترسی بھ حمایت ممتد

بداند



پیگیری و حمایت پس از ترخیص

 در شرایط ذیل الزم است:
وظایف زیادی بھ عھده دارد از جملھ مراقبت سایر کودکان و  -

کارھای منزل
برای اولین بار مادر شده است  -
.در تغذیھ کودکش دچار مشکل است -
.بیرون از منزل شاغل است -
 در معرض توصیھ ھای مختلف گیج کننده و ناقص از سوی -

.اطرافیان است
.مادر یا کودک مشکل سالمتی دارند-
گاھی مادر فکر میکند نیاز است کھ ھر کاری را بدون کمک 

مل بھ دیگران انجام دھدوتصور میکند کھ اگر کمک بخواھد ح
. رآیدبر آنست کھ مادر خوبی نیست یا نتوانستھ ازعھده کارھا ب

طبق اطالعات سازمان بھداشت جھاني ویزیت مادران در روز 
.  باید انجام شود  4و بعد ازھفتھ  2بعد زایمان ، ھفتھ 4تا  2



:قبل از آنکھ مادر بیمارستان را ترک کند

v- با او در مورد  بھره مندی از حمایتھای خانواده در
.منزل بحث شود

v-در صورت امکان گفتگو با اعضای خانواده در مورد 
.اینکھ چگونھ میتوانند کمک و حمایت کنند

v- در اختیار قراردادن شماره تماس و اسامی افرادی در
یردھی بیمارستان یا کلینیک  برای پیگیری ومشاھده ش

در اولین ھفتھ در منزل

v- معرفی مادر بھ گروه مادران حامی در منطقھ ویا
مادران موفق در شیردھی کھ تمایل بھ حمایت مادر 

.جدید دارند

v-یادآوری نکات کلیدی در مورد شیردھی

v- تماس با مادر در منزل برای یادگیری در مورد
موفقچگونگی پیشرفت شیردھی 



در جھان امروز ما بھ دالیل اشتباھات زیادي كھ مرتكب شده ایم ، مقصریم اما 
ھي نسبت بھ  بي توجبزرگترین اشتباه ما یا بھتر بگویم جنایتي كھ مرتكب شده ایم 

 بسیاري از نیازھا را مي توان بھ بعد موكول كرد.بوده است نوزادان و كودكان 
اما در مورد كودك اینچنین نمي توان كرد زیرا ھمین لحظھ استخوانش در حال  

 بھ.تكمیل وخونش در حال ساختھ شدن و شعور و احساسش در حال رشد است 
م ، در جھان امروز ما بھ دالیل اشتباھات زیادي كھ مرتكب شده ایھمین دلیل نیاز 

بي ایم  مقصریم اما بزرگترین اشتباه ما یا بھتر بگویم جنایتي كھ مرتكب شده
بھ  بسیاري از نیازھا را مي توان.توجھي نسبت بھ نوزادان و كودكان بوده است 

بعد موكول كرد اما در مورد كودك اینچنین نمي توان كرد زیرا ھمین لحظھ  
  استخوانش در حال تكمیل وخونش در حال ساختھ شدن و شعور و احساسش در

زیرا   بھ ھمین دلیل نیاز ھایش را نمي توانیم بھ فردا موكول كنیم.حال رشد است 
 .اسم او امروز است 

ا تشکر از توجه شمبا 


