
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  براي شيرخوار هيچ شيري بهتر از شير مادرش نيست): ص(حضرت رسول اكرم 

  دستور العمل ترويج تغذيه با شيرمادر در بيمارستانهاي دوستدار كودك 

  )هاي اطفال  بخش-اي زنان و زايمانه بخش(

ركنان نصب شده باشد و براي اطمينان از ارتقا سياست مدون ترويج تغذيه با شيرمادر در معرض ديد كليه كا .1

 .كيفيت خدمات، به طور مستمر توسط كميته بيمارستاني ترويج تغذيه با شير مادر پايش شود

كليه كاركنان به منظور كسب مهارتهاي الزم براي اجراي اين سياست قبل از خدمت و حين خدمت  .2

 . هاي مكرر ببينند آموزش

مصنوعي و نة مزاياي تغذيه با شيرمادر، چگونگي شيردهي و تداوم آن، عوارض تغذيه مادران باردار را در زمي .3

 .موزش دهندآبطري و گول زنك 

به مادران كمك كنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد  و  تغذية نوزاد با شيرمادر را در ساعت اول  .4

اي   انجام آزمايشات و اعمال جراحي به گونههاي زنان و اطفال برناممه تجويز دارو و شروع كنند و در بخش

 .طراحي گردد كه  اختالل در تغذيه از پستان مادر ايجاد نكند

در صورت بيماري مادر يا شيرخوار، ( به مادران، روش تغذيه با شيرمادر و چگونگي حفظ و تداوم شيردهي را  .5

 . و براي حل مشكالت شيردهي كمك و حمايت كنندآموزش دهند) اشتغال مادر 

آب ، (  ماه اول عمر به جز شيرمادر و قطره ويتامين، هيچ گونه  غذا يا مايعات ديگر 6به شيرخواران  سالم در  .6

 )مگر در صورت ضرورت پزشكي. (ندهند. . .  ) آب قند و 

هاي نوزادان و اطفال  اجرا كنند و در بخشم ساعات  شبانه روز تما هم اتاقي مادر وشيرخوار  را در  برنامة .7

 . هاي فيزيكي و عاطفي آنان را تاًمين نمايند روزي مادران و نياز تسهيالت الزم براي اقامت شبانه

مادران را به  تغذيه بر حسب ميل و تقاضاي شيرخوار  با شير مادر تشويق، كمك و حمايت  كنند و در مواقع  .8

 . ذخيره آن را فراهم نمايندلزوم امكان دوشيدن مكرر شير و

 .استفاده نكنند)  گول زنك(مطلقاٌ از شيشة شير و پستانك  .9

هاي حامي و مراكز  هاي حمايت از مادران شيرده را پيگيري نمايند و اطالعاتي در مورد گروه تشكيل گروه .10

 . مشاوره شيردهي در اختيار والدين قرار دهند

  معاونت سالمت

  يتدفتر سالمت خانواده و جمع

  اداره سالمت كودكان


