
 

 

 

        

 مورد تغذیه با شیر مادر حقایقی در

 . سال است 4های کودکان زیر درصد کل مرگ 54، عامل ی از عدم تغذیه کودک با شیر مادرسوء تغذیه ناش -

 . باشدمیدر کودکان عدم تغذیه با شیر مادر مهمترین عامل سوء تغذیه از نوع کوتاه قدی  -

 . ساالنه در جهان ارتباط داردطور هب میلیارد دالر 203اقتصادی عدم تغذیه با شیر مادر با خسارات  -

 . کنندسال صرف خرید شیر مصنوعی میمیلیارد دالردر هر 45ها در سراسر دنیا شود خانوادهتخمین زده می -

که در کودکی ینشوند نسبت به کسابراساس مطالعات آینده نگر کوهورت از تولد، بالغینی که در کودکی با شیر مادر تغذیه می -

 اند، درآمد باالتری دارند. با شیر مصنوعی تغذیه شده

در نوزادان نارس و کم وزن  مصنوعی خوار باالتراست ودرجه نسبت به کودکان شیر 2.3وار ضریب هوشی کودکان شیرمادر خ -

 . سدردرجه می 4.35این تفاوت به 

ماهگی،  باعث پایین ماندن کلسترول خون در آینده یا  6تغذیه کودکان با شیر مادر به ویژه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  -

 شود. بزرگسالی می

 . شوندمی های قلبی عروقی و فشاخون باال مبتالشوند در بزرگسالی بسیار کمتر به بیماریکودکانی که با شیر مادر تغذیه می -

 .تری دارندشوند در بزرگسالی سطح گلوکز خون پایینبا شیر مادر تغذیه می کودکانی که -

 . درصد بیشتر است50شوند که با شیر مادر تغذیه نمیاحتمال ابتال به دیابت در کودکانی -

احتمال  شتر،سالگی و بیدهی تا یکدرصد کمتر و ادامه شیر52،ماه 6مادر خوار تا احتمال چاقی و اضافه وزن در کودکان شیر -

 . دهددرصد کاهش می23چاقی را تا 

 . شوند بیشتراستکه با شیر مادر تغذیه نمیدرصد در کودکانی20احتمال ابتالء کودکان به لوسمی حدود  -

 .دهددرصد کاهش نشان می5.2ر مادران برای هر سال شیردهی احتمال خطر ابتالء سرطان پستان د -

، تنفسی و عفونی های اسهالمیر ناشی از بیماری درصد مرگ و44، از ماهگی کودک 6 تغذیه انحصاری با شیر مادر تا -

 . کندجلوگیری می

 دهد. برابر افزایش می 3.4خطر اوتیسم را  ،عدم تغذیه با شیر مادر -

 دهد. درصد کاهش می 60های گوش را تا تغیه با شیر مادر احتمال عفونت -

  .گار با محیط زیست استاز لحاظ زیست محیطی ایمن و یک محصول ساز پذیر و تجدید ،شیر مادر یک غذای طبیعی -


