
  نقش موثر پدر در تغذیه موفق کودک با شیر مادر

باشیر مادر یکی از مھم ترین بخش ھای مراقبت از کودک است که می تواند در تمام طول عمر او تاثیرگذار باشد. تغذیه  تغذیه کودک

بلکه او را در مقابل بسیاری از کودک با شیر مادر نه تنھا ھمه نیاز مندی ھای بدن در حال رشد کودک به مواد مغذی را تامین می کند 

ه از اھمیت زیادی برخوردار است این است که شیردھی چھمه ما مزایای شیرمادر را می دانیم اما آن  بیماری ھا محافظت می نماید.

ه، وسایر عوامل امعجنباید  تنھا به عنوان یک مقوله مربوط به مادر تلقی شود بلکه فرایندی است که به طور مستقیم بر جامعه ، اقتصاد 

امری مشارکتی نگریست، یعنی از فرھنگی اجتماعی و حتی ھنجارھا و ناھنجارھای اجتماعی تاثیر می گذاردو باید به آن بصورت 

سوی جامعه ھم مورد حمایت قرار گیرد. نقش مردان نه تنھا در مساله بھداشت باروری از اھمیت وافری برخوردار است بلکه شیردھی 

ثر از نقش آن ھاست. مطالعات گسترده نشان می دھد زنانی که ھمسرشان آن ھا را در دوران شیردھی مورد حمایت مادران ھم متا

  فرزند خود شیر می دھند و احساس امنیت و آرامش خاطر بیشتری را تجربه می کنند. قرار می دھند مدت طوالنی تری به

   .                        پس شما پدر گرامی .....

  انجام آن ھستید، انجام دھید تا ھمسرتان کودک خود را با شیر مادر تغذیه نماید. کمکی که قادر به ھر

شما می توانید با کمک در نگھداری کودک ( بغل کردن، بازی کردن و حمام کردن) مراقبت از سایر فرزندان ، خرید کردن و  •

 منزل به ھمسر خود یاری رسانید. کمک در کارھای

غذای اضافی دارد . سعی کنید انواع مواد غذایی در دسترس( انواع گوشت ھا،  نیز نیاز به طی دوران شیردھیھمسرتان در  •

 تا آنجا که امکان دارد برایش فراھم کنید .) را لبنیات، نان و غالت، میوه و سبزی ھا

ئولیت ھای او کم کنید تا بتواند مسمادر در دوران شیردھی نیاز به استراحت و خواب کافی دارد . با کمک به او، از میزان  •

 گھگاه استراحت نماید.

 باشد و ھمسرتان ھیچ گونه اضطراب ، به فکر سالمت جسمی و روحی ھمسرتان باشید و سعی کنید محیط خانه کامال آرام •

سمی یا ترس و نگرانی نداشته باشد و از ناراحت کردن ھمسرتان جدًا خودداری کنید و در صورت بروز کوچکترین مشکل ج

 روحی او را نزد پزشک ببرید.

ن ھا باعث می شود کودک بد عادت آبه استفاده از شیشه شیر و شیرخشک نکنید زیرا استفاده از  ھرگز مادر را تشویق •

 شده و شیر مادر نیز به تدریج کم و باالخره خشک شود.

ممکن است شیردھی  ،به این موضوع نداریدکنید. اگر او فکرکند که شما توجھی  برای ادامه شیردھی ھمسرتان را حمایت •

را قطع کند. به او، اقوام و دوستان بگویید به این که فرزندتان با شیر مادر تغذیه می شود افتخار می کنید و با اعتقادات 

 نادرست اطرافیان که موجب تردید مادر در شیر دھی می شود ، مقابله کنید.

  

 

 

 

 

 

 



  پدر،

  شیر را به من بدھد.تا بھترین مادر را کمک کن ،    
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