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 پیشگفتار

مادر! عزیزترین موجودی که خداوند خلق کرده استت. موجودی که شتاهد خلق، رشتد و تکامچ بخه خود از لح ه 
ر بدن خود. مادرانی که به بخه خود شتیر می دهند  لقاح استت، ابتدا درون بدن خود، ست ر روی بدن خود و نهایتا در کنا

ف ت را برای بخه هایشتتتان می خواهند، بخاار اینکه مزایای عملی  این کار را صتتترفا بخاار اینکه بهترین ته یه و محا
بیشتتتری از شتتیردهی با پستتتان کستتد می کنند، بلکه بخاار ل ت این تبربه به بخه خود شتتیر میدهند. پیوند دوستتت 

قرار شتتده بین مادر و نوزادی که پستتتان می گیرد از ن ر عاافی ر تتایت بخش و خوشتتایند استتت. خواهید  داشتتتنی بر 
مید که هیچ اجری باالتر از مادری نیستت که شتاهد رشتد بخه خود از بدن خودش استت، ابتدا در رحم )داخچ بدن(،  فه

 س ر بر روی سینه )روی بدن( و نهایتا پا به پای بخه )کنار بدن(.

حاصتچ تبربیات چندین متخصتو و صتاحبن ر حوزه شتیردهی استت که توستط کاتلین هاگینز جمع  حا تر  کتاب  
راهنمای عملی و سته  تمیمه ستازماندهی شتده استت و به  2فصتچ،   5تدوین شتده استت. کتاب در یک مقدمه،  آوری و 

 اور کامچ و جامع به مو وع شیردهی با پستان مادر می پردازد.

هی بحث شتده استت. ست ر در فصتچ دوم شتروع شتیردهی بحث  مادر حامله برای شتیرد  در فصتچ اول آمادگی های
ات، مشتکتت و راه حچ های شتروع شتیردهی به نوزاد استت. ست ر راهنمای عملی اول آمده  شتده استت که شتامچ اقدام

وم به استتت که به صتتورت عملی رویکردی به مشتتکتت ماه اول پر از زایمان و شتتیردهی به نوزاد دارد. در فصتتچ ستت 
 شیردهی بخه های خاص پرداخته شده است.

بخته پرداختته استتتت. اقتدامتات الزم ای دو متاهته اول،    فصتتتچ چهتارم دوره یتادگیری استتتت و بته دو متاهته اول عمر
مشتکتت و بیماری های مرتبط با شتیردهی، راه حچ مشتکتت شتیردهی در این فصچ بحث شده است. س ر راهنمای  

 که به مو وعات، مشکتت و راه حچ مشکتت دو ماهه اول عمر بخه پرداخته است. عملی ادامه شیردهی آمده است



 

   ت

و توع دوشتیدن، یخیره و ته یه بخه با شتیر دوشتیده شتده مادر بحث شتده استت. پر از فصتچ  بطور جامع م 5فصتچ  
 تمیمه ها شتیوه یک یاداشتت شتیردهی آمده استت و به اعداد و ارقام و اندازه های شتیردهی پرداخته استت. نهایتا در   5

با شتتیردهی به بخه آمده    تعیین شتتیر مورد نیاز بخه در شتتش هفته اول، جداول یاداشتتت شتتیردهی و محاستتبات مرتبط
 است. نهایتا منابع پیشنهادی و واژه نامه کتاب درج شده است.

ااتع  توجه: کتاب حا تر ترجمه راهنمای شتیردهی کاتلین هاگینز استت. محتوای کتاب صترفا جنبه آموزشتی و 
این کتتاب را بته عنوان ز  رستتتتانی دارد. مترجم، ادیتور یتا انتشتتتتارات بته هیچ وجته و هیچ بخش یتا عنوان یتا راهنمتایی ا

دستتورالعمچ درمان یا پیشتگیری بیماری خاصتی پیشتنهاد نمی کند. مست ولیت نوع استتفاده از مطالد به عهده مخااد  
 ر قبال نوع استفاده مخاابان از محتوای این کتاب ندارد.می باشد و مترجم یا انتشارات هیخگونه مس ولیتی د
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 مقدمه کتاب 

 

 مقدمه 

o آیا ته یه با شیر مادر واقعا بهتر است؟ 

o  برای مادر چه سودی دارد؟ 

o  شیردهی مادر همیشه آسان نیست 

. پیوند جستمی که با لقاح شتروع  از آغاز نستچ بشتر، زنان نوزادان خود را با پستتان خود شتیر داده و به پستتان گرفته اند
خاص به نوبه خود برای مادر ل ت   و فیلطه می یابد. این لح ات می شود، با ته یه و محاف ت از نوزاد با بدن خود ادام

اگر شما تازه حامله شده اید، احتماال چشم به راه زمانی هستید که در آن بخه خود  و احساس کامروایی را به همراه دارد. 
 نه گرفته و ته یه، تسکین و محاف ت کنید، همان کاری که قبت دیگران انبام داده اند.را به سی

دارد که شتاید از همین اول نستبت به ایده شتیردهی با پستتان احستاس تعهد می کنید. برای شما هیچ س والی وجود ن
ارید که هنوز ارزش امتحانش را دارد.  بخه خود را شیر خواهید داد. یا شاید همانند بسیاری از زنان، عدم اامینان هایی د

ه برای شتیردهی به بخه قائچ هستتید، احستاس همستر شتما در  چشتم انداز شتما به چیزهای زیادی بستتگی دارد، ارزشتی ک
ود را ته یه کرده اند، سبک زندگی شما و احساس شما نسبت به خود و بدن  این رابطه، دوستان شما چگونه بخه های خ

 خودتان.

رد اینکه شتتیردهی به چه شتتکلی خواهد بود، ایده هایی دارید. شتتاید فکر می کنید آستتان و ماال در موهمخنین احت
ستت نگران توانایی  راحت خواهد بود. شتاید نگران هستتید که با فعالیت ها و نقشته های شتما هماهنس نیستت. ممکن ا

عی کرده اند به بخه خود شتتیر بدهند اما  های خود برای شتتیر دادن به بخه باشتتید. احتماال زنانی را می شتتناستتید که ستت 
وقعات و نگرانی های شتتما در مورد شتتیردهی چیستتت، اینها ممکن  نهایتا انصتتراد داده اند. صتترفن ر از اینکه نگرش، ت

 یت نهایی یا شکست شما در شیر دادن بخه خود با خوشحالی باشند.است قوی ترین تعیین کننده های موفق
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 بهتر است؟ آیا واقعا شیردهی با پستان

یا با شتیشته به ستادگی یک    ممکن استت اینگونه برداشتت کرده باشتید که تصتمیم گیری در مورد ته یه با شتیر مادر
اجازه ندهید کستتی شتتما را اغوا کند و باور کنید که شتتیر پستتتان و   مو تتوع شتتخصتتی و به ترجیح فرد بستتتگی دارد.

هستند، چون چنین نیست. بدون هر گونه شکی، شیر مادر به تنهایی پیش برنده حداکثر  شیرخشک به یک اندازه خوب  
تکامچ مطلوب نوزاد استت. شتیر مادر بطور منحصتر به فردی اوری اراحی شتده استت که تمامی نیازهای  ستتمت و  

از بخه در مقابچ بیماری ها  ه یه ای نوزاد در حال رشد انسان را تامین نماید. شیر مادر در اول یکسال اول و پر از آن  ت
شتیر مصتنوعی انستان، چه از شتیر گاو ستاخته شتده   محاف ت می کند، تا وقتی که شتیردهی با پستتان مادر ادامه یابد.

 یر ابیعی مادر نیست.باشد یا از سویا، هرگز قادر به تقلید فرمول و ش

تمامی پستتتانداران، بهترین رشتتد و تکامچ   گرچه بخه ها با شتتیر فرآوری شتتده نیز رشتتد می کنند اما همانند نوزادان
است. شیر انسان حاوی پروت ین هایی است که تکامچ مهزی را تقویت می کند. برعکر،   حاصچ ته یه با شیر گونه خود

رشتد عالتتنی را بهبود می بخشتد. وی گی های ته یه ای شتیر مادر برای نیازهای    شتیر گاو حاوی پروت ین هایی استت که
مچ بخه انستان اراحی شتده استت. ستازندگان شتیرخشتک بطور مداوم در حال چالش هستتند تا مواد  خاص رشتد و تکا

یی می کنند، را ی شتیر پستتان مادر که دانشتمندان به تدریج به عنوان یک ماده مهم برای رشتد و تکامچ نوزاد شتناستامه 
 به فرمول خود بیفزایند.

ای ک پ یرفته اند که استیدهای چرب شتیر پستتان مادر بر برای مثال، در ستال های اخیر تولید کنندگان شتیرخشت 
درصتد شتیرخشتک های تولید شتده در ایاالت    90رشتد و تکامچ هوشتی، حرکتی و بصتری نوزاد  تروری هستتند. حاال 

هستتتتند که از ریز جلبک های تخمیر شتتتده و قارت خاک تهیه می شتتتوند. هدد این   DHA  2و    ARA  1متحده حاوی 
یافت شتده بطور ابیعی    6-و اومگا  3-ایی تولید شتده در البراتوار جایگزین استیدهای چرب اومگااستت که این مواد شتیمی

در می گوید: وقتی ستازندگان  رئیر هی ت مدیره ائتتد ملی حمایت از ته یه با شتیر ما 3یر مادر شتوند. مارشتا واکردر شت 
درصتد افزایش    30یرخشتک فورا  به محصتوالت خود را شتروع کردند، قیمت شت  DHAو   ARAشتیرخشتک ا تافه کردن 

ات شتتواهد کمی در حمایت از ادعای شتترکت ها مبنی بر ا رات ستتودمند شتتیرخشتتک بر تکامچ مهزی و یافت. تحقیق
ز استهال و ستایر عوارج جانبی پر از نوشتیدن این شتیرخشتک ها  چشتمی نشتان می دهد، اما ما می دانیم که نوزادان ا

 رنج می برند.
 

1 Arachidonic Acid 
2 Docosahexaenoic Acid 
3 Marsha Walker 
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مصتونیت در مقابچ بیماری های انستانی استت. برعکر، شتیر گاو شتیرخشتک در مواد ایمنی و  تفاوت دیگر شتیر مادر با 
ا شتتیرخشتتک ته یه  حاوی مواد ایمنی خاصتتی بر علیه بیماری های گاوی استتت. به این دلیچ و دالیچ دیگر، بخه هایی که ب 

ری های تنفستی از جمله ویروس می شتوند بیشتتر هدد بیماری و بستتری شتدن قرار می گیرند. عفونت های استهالی و بیما 
التهاب    – شایعترین علت پنومونی و برونشیت    RSVدر این بخه ها شایع تر و جدی تر است )   1( RSVسینسیشیال تنفسی ) 

در بخه های کوچکتر از یکستال ایاالت متحده استت(. بخه هایی که با شتیرخشتک ته یه می    – مباری تنفستی کوچک ریه 
گوش می شتتوند که ممکن استتت به مشتتکتت کتم و خواندن منبر شتتود. عفونت های شتتوند بیشتتتر دچار عفونت های 

 ت. ر بین بخه هایی که ته یه مصنوعی می شوند شایعتر اس مباری ادراری و منن یت باکتریال نیز د 

گرچه اکثر والدین از این مست له ااتع ندارند، شتیرخشتک استتریچ نیستت. عتوه بر نداشتتن عناصتر  تد عفونت 
، قبت تحت عنوان 2کرونوباکتردر، پودر شتتتیرخشتتتک ممکن استتتت با باکتری هایی آلوده باشتتتد )گونه های شتتتیر ما

ار کند. به همین دلیچ هم ستتازمان بهداشتتت  شتتناخته می شتتدند( که می تواند نوزاد را بیم  3ساااکازاکی انتروباکتر
ی که در خطر باالتر عفونت قرار دارند  جهانی و هم ستتازمان غ ا و کشتتاورزی ستتازمان ملچ توصتتیه کرده اند که نوزادان

ای نارس( بهتر استت شتیر خشتک مایع  )بخه های کوچکتر از دو ماهه، بخه هایی که با وزن کم متولد شتده اند، بخه ه
ر شتیر خشتک. اما هنوز بیمارستتان ها بطور روتین به مادران نمونه پودر شتیرخشتک می دهند وقتی نوزادان بگیرند تا پود

 مرخو می شوند.از بیمارستان  

ا تافه می کنند تا پودر    اخیرا شترکت های شتیرخشتک ستازی به محصتوالت خود پروبیوتیک، باکتری روده ای زنده
ی استهالی کمک کند. این برای والدین به یک ستردرگمی تبدیچ شتده  شتیرخشتک نوزادی آنها به پیشتگیری از عفونت ها

شتتک را با آب ستترد مخلوط کنید تا باکتری های مفید آن استتت، چرا که دستتتورالعمچ مصتترد می گوید که پودر شتتیرخ
ه پودر شتیرخشتک با آب جوش مخلوط شتود تا هر  تخرید نشتوند. اما ستازمان بهداشتت جهانی توصتیه می کند که همیشت 

 باکتری خطرناکی که ممکن است در شیرخشک باشد، از بین برود.  گونه

کستین های دیگر هم باشتد. ستطح باالی آلومینیوم در شتیرخشتک نوزاد ممکن استت عتوه بر باکتری ها، حاوی تو 
معلوم شتد که بعالتی از شتیرخشتک ها حاوی مواد شتیمیایی    2008تر شتیرخشتک ها شتناستایی شتده استت. در ستال بیشت 

به شتیرخشتک    4ز می باشتد. پر از اینکه ستازندگان چینی هزاران کودک چین را با ا تافه کردن متمینستمی دیگر نی

 
1 Respiratory Syncytial Virus 
2 Cronobacter Spp. 
3 Enterobacter Sakazakii 
4 Melamine 
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اعتن کرد که نمی توانند ستتطح    1(FDAیت غ ا و دارو آمریکا )روت ین پودر مستتموم کردند، مدیر برای تقلد در ستتطح پ
رود شتیرخشتک فروش رفته در ایاالت متحده  ایمنی برای متنین شتیرخشتک تعیین کنند. این مدیریت اکثر برندهای مع

ه مواد شتتیمیایی برای بستتته بندی  را تستتت کرد تا اامینان حاصتتچ کند که عاری از متمین استتت. ظاهرا از آنبایی ک
ی شتود، بعالتی از شتیرخشتک  پتستتیک غ ا و در محلول های شتوینده مورد استتفاده در تبهیزات فرآوری غ ا استتفاده م

شتخو شتد که دارای مقادیر اندکی متمین می باشتند. س ر سازمان نگرش خود را عوج کرد و های ایاالت متحده م
 ت شده در شیرخشک های ایاالت متحده در سطح قابچ قبول است.اعتن کرد که مقدار متمین یاف

گاهی خطاهای کارخانه های ستتازنده در تولید شتتیرخشتتک نوزادان موجد عواقد جدی شتتده استتت. اخیرا آالینده  
هایی در منزل به شتیرخشتک ا تافه شتده بود. بخه هایی که از مستمومیت سترب رنج بردند وقتی شتیرخشتک آنها با آب  

محتوای سترب باال تهیه شتده بود. آلودگی آب یک مشتکچ جدی اس حتی اگر آب در بطری عایق خریداری    ستاده دارای
  721 صتفحهداخچ شتیرخشتک بخه نشتت کند )می می تواند حاوی توکستین هایی باشتد که به شتود. یک شتیشته شتیر قدی

 را بخوانید(.

 ت:دیگری نیز در ارتباط اسبرای بخه ها با خطرات    ته یه با شیرخشک

نرخ بروز قولنج، یبوستت و اختتالت آلرژیک در بخه هایی که با شتیرخشتک ته یه می شتوند باالتر استت.  ▪
ا نستبت به شتیرخشتک حستاستیت دارند، چه از شتیر گاو تهیه شتده در واقع شتمار قابچ توجهی از بخه ه

 باشد چه از سویا.

استت.   2(SIDS) مچ مو ر در ستندرم مر  ناگهانی نوزادانته یه با شتیرخشتک ظاهرا یکی از چندین عا ▪
در متاه اول زنتدگی    SIDS  بخته هتایی کته شتتتیرخشتتتک گرفتته انتد، حتال بته هر مقتداری، دو برابر در خطر

نوز  هستتتند در مقایستته با بخه هایی که بطور انحصتتاری با شتتیر مادر ته یه شتتده اند )علت این مستت له ه
معلوم نیستت. شتاید به این دلیچ باشتد که نوزادانی که با شتیر مادر ته یه می شتوند در مبموع ستالمتر از 

 SIDSاین مقاومت بیشتتتری در مقابچ علچ  نی هستتتند که با شتتیرخشتتک ته یه می شتتوند و بنابر نوزادا
 دارند(.

پایین بر روی هم(، به هم  پوستتیدگی دندان، چفت شتتدن ناببا )قرار گرفتن نامناستتد دندان های باال و ▪
 قیم مکیدن بطری باشد.ریختگی عالتت صورتی نیز ممکن است حاصچ مست

 
1 U.S. Food and Drug Administration 
2 Sudden Infant Death Syndrome 
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بخگی، نوجوانی و بلوغ ادامه می یابد. بخه هایی که با مطالعات قبلی حاکی از آن استت که فواید شتیر مادر تا اواخر  
ماری های شریان کرونر هستند، وقتی بزرگسال  شیر مادر ته یه شده اند دارای سطح کلسترول پایین تر و شیوع کمتر بی

یت  از قبیچ بیماری کرون و کول  می شتوند. ته یه با شتیر مادر یک عامچ محاف تی در مقابچ بیماری های مزمن گوارشتی
اولستراتیو یا زخم روده استت. گرچه نرخ آستم بطور معناداری در بخه های ته یه شتده با شتیر مادر و شتیرخشتک تفاوت  

آستم در افراد بال  ته یه شتده با شتیر مادر کمتر از شتیرخشتک است. شانر چاقی در بخه هایی که با شیر مادر    ندارد، نرخ
)وابستته به   1ه افراای در دوران نوزادی شتروع شتود و هر دوی دیابت نوع  ر استت، که می تواند با ته یته یه شتده اند کمت

در ته یه با شتتیر مادر کمتر استتت. ستتراان ها و از جمله لوستتمی و )بروز تاخیری( نیز    2انستتولین با بروز جوانی( و نوع  
 اند، کمتر شیوع دارد. سراان غدد لنفاوی نیز در بخه هایی که با شیر مادر ته یه شده

از شتواهد وجود دارد که ته یه مصتنوعی نوزاد اغلد با ریستک باالتر اختتالت یادگیری همراه استت و عموما    کوهی
یین تری را تبربه می کنند. در یک مطالعه وستیع مقیاس بین المللی یافته های مطالعات قبلی  ستطح عملکرد هوشتی پا

اند دارای  ترید هوشتی باالتر و عملکرد بهتر در خواندن،  که با شتیر مادر ته یه شتده    تایید شتد مبنی بر اینکه بخه هایی
ستاخته اند که شتیر پستتان مادر و نه عمچ  نوشتتن، ریا تیات و ستایر مو توعات درستی هستتند. مطالعات همخنین آشتکار  

 ته یه با پستان مس ول این ارشدیت تکامچ شناختی است.

بین مادر و بخه و لحاظ شتتدن نیازهای عاافی بخه کمک    البته ته یه با پستتتان مادر به تقویت و تثبیت پیوند نزدیک 
بین مادر و بخه را تقویت می کند. و کدام شتیوه   می کند. مادران شتیرده هورمون هایی تولید می کنند که پیوند فیزیولوژیک 

 ر است؟ مقابچ گرمای پستان های ماد  برای ته یه، آرامش و احساس امنیت بخه بهتر از تقت در آغوش گرم مادر و در 

توانند رابطه گرم مشتتابه    یم  زینی که با شتتیشتته بخه خود را بزر  کرده اند  که مادران  توجیه می کنند  یاگرچه برخ
با   هیاستت که ته   چیدل  نیبه ا  یتا حد   نی. ایت امکان ندارد، اما در واقعبا پستتان مادر را با بخه خود داشتته باشتند  هیته 

ی که با  کمتر از کودک  یطور کلشتده استت ب  یردهیشت  ی که با شتیشتهدارد. کودکن  اجیاحت  یادیز   یبه تماس انستان  شتیشته
شتود و او وقت    یکند. کمتر با او صتحبت م  یم  افتیدر رزش و ل تماس، تکاننوازش ،   ی شتده استتردهیشت پستتان مادر  

 یبرا  یبطر  آمتاده ستتتازیدانتد کته عمتچ    یکر نم  چیگت رانتد. اگرچته ه  یرا در گهواره خود دور از پتدر و متادر م  یشتتتتر یب
د می  شتتیشتته شتتیر خو  یکه قادر به نگهدار   یبه اتفاق نوزادان دیقر   تینوزادان جوان چقدر رواج دارد، اما احتمااًل اکثر 

 خود را کامًت بر عهده دارند.  هیته   تی، مس ولشوند

ان برای شتش ماه اول پر از تولد حتما با به همه این دالیچ، آکادمی متخصتصتان کودک آمریکا توصتیه می کند که نوزاد 
 داشته باشند. پستان مادر ته یه شوند و ته یه با شیر مادر تا سال اول ادامه یابد و س ر تا جایی که مادر و بخه تمایچ  
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 شیردهی با پستان چه نفعی برای مادر دارد؟

شتیردهی با پستتان مادر استت؛ زنان غالبا گرچه ستتمتی نوزاد و مزایای عاافی ته یه با شتیر مادر دالیچ کافی برای 
د. آنها  انگیزه های دیگری نیز دارند. مادران شتتیرده با تبربه در مورد ستتهولت و راحتی ته یه با پستتتان فخر می فروشتتن

اغلد براحتی ا تتافه می کنند که از ابتدا ااتعات، راهنمایی، حمایت و اامینان مبدد برای شتتروع  تتروری استتت.  
 ند هفته اول، شیردهی به بخه بطور قابچ توجهی زندگی را تسهیچ می کند.هرچند پر از چ

اونستی شتیرخشتک آماده ته یه حدود   8ته یه بخه با شتیر مادر به معنی صترفه جویی مالی استت. ته یه بخه با قوای  
الر می شتود. د   1800اونستی موجد کاهش هزینه ها به   32از قوای های  دالر در ستال اول هزینه دارد. استتفاده  4000

دالر ستتال دارد و استتتفاده از پودر    1500شتتیرخشتتک کنستتانتره که بایستتتی با آب مبددا رقیق شتتود هزینه ای حدود  
 دالر در سال می رساند.  1200ر و به شیرخشک باز هم هزینه را کمت

آماده کردن شتیشته  اکثر مادران شتیرده مبرب خوشتحال هستتند که نه تنها شتیرخشتک خرید نکرده اند بلکه نیازی به 
شتیر نداشتته اند. ببای اینکه شتد از تختخواب خارج شتده و شتیشته شتیر آماده کنند، براحتی بخه را روی پستتان گ اشتته و  

خه ستیر شتده استت. بدون نیاز به حمچ شتیرخشتک، شتیشته و سترشتیشته می توانید با بخه خود بیرون و  بعد از چرت کوچک ب 
با پستتان راحت استت بدین معنی نیستت که نمی توان بخه را تنها گ اشتت. وقتی شتما پیک نیک بروید )اما چون ته یه بخه 

را برای ااتعات بیشتتتر بخوانید(.   6. فصتتچ  و بخه از هم جدا هستتتید، می توانید شتتیر خود را دوشتتیده و برایش بگ ارید 
چون اوفان، ستیچ و آتش ستوزی  بستیاری از مادران شتکر گ ار هستتند که توانستته اند بخه خود را در ای بتیای ابیعی  

 ته یه کنند، زمان هایی که پیدا کردن محصوالت ته یه تمیز و شیرخشک سخت یا غیرممکن بوده است. 

. چربی کته در دوران حتاملگی تبمع می یتابتد بته عنوان  خود پر از بخته داری هستتتتنتد   عتده ای از زنتان نگران ظتاهر 
رژیم غ ایی دقیق در ای دوره شتتتیردهی ایده خوبی نیستتتت، اما کالری یخیره ای استتتت برای دوران شتتتیردهی. گرفتن  

ری نکنند. زنانی که به بخه  ترورتی هم ندارد که مادران شتیرده وزن کم کنند وقتی که بخه را شتیر میدهند، البته اگر پرخو 
این، دو  خود شتتیرخشتتک می دهند ستتخت تر می توانند چربی های جمع شتتده در دوران حاملگی را بستتوزانند. عتوه بر 

مطالعه مبزا تایید کرده استت که مادران شتیرده که سته ماه یا بیشتتر به بخه خود شتیر داده اند چربی شتکمی خیلی کمتری  
 ده اند داشته و چربی شکمی بیشتری نسبت به زنانی که اصت حامله نشده اند، ندارند. نسبت به کسانی که شیر ندا 

  12به میزان    2د. مطالعات اخیر دریافته اند که ریستتتک دیابت نوع شتتتیردهی مزایای دیگری نیز برای بدن زن دار 
ریستک ابتت به آرتریت  درصتد در هر ستال شتیردهی در مادران شتیرده کاهش می یابد. محققان ستوئدی تعیین کردند که
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ستتتراان ماه شتتتیر داده اند، نصتتتف می شتتتود. مطالعات زیادی نرخ کمتر ابتت به   13روماتوئید در مادرانی که حداقچ  
تخمدان و ستتراان پستتتان را در مادرانی که بخه خود را شتتیر داده اند، گزارش کرده اند و به ن ر می رستتد که ریستتک  

شتتد، کمتر می شتتود. مطالعات جدید نیز آشتتکار ستتاخته اند که شتتیردهی بطور  ستتراان هر چه شتتیردهی اوالنی تر با
حالی که بخوبی می دانیم چاقی، کلسترول باال و دیابت    چشتمگیری تا یر مشتکتت قلبی در زنان را کاهش می دهد. در

اینها    همگی به بیماری قلبی منبر می شتتوند، ااتعات کمی وجود دارد که چرا شتتیردهی موجد کاهش ریستتک همه
می شتتود. شتتواهدی نیز وجود دارد که شتتیردهی در مقابچ پوکی استتتخوان در ادامه زندگی از مادر محاف ت می کند.  

ی موجد اوالنی تر شتتدن زمان قبچ از پریودهای پر از زایمان می شتتود، بیشتتتر زنان شتتیرده ستتیکچ عموما شتتیرده
تا وقتی که مکررا به بخه شیر بدهند. مطالعات اخیر که به قاعدگی برای چندین ماه تا دو سال پر از و ع حمچ ندارند،  

ند که نرخ افستردگی پر از زایمان در زنان شتیرده مقایسته مادران شتیرده با ته یه با شتیشته پرداخته اند، پیشتنهاد می کن
 کمتر است.

ده و شتتیر قی  هستتتند، اگر بوی ناخوشتتایند حرکات رو  رعده ای از مادران از بو و مزه محصتتوالت شتتیرخشتتک متنف  
شک ته یه می شود و لکه هایی که شیرخشک ممکن است روی البسه به جای بگ ارد را یکر  شتده بخه ای که با شتیر خ

نکنیم. شتیر پستتان مادر بوی شتیرین دارد، اگر در کچ بویی داشتته باشتد و تا وقتی که بخه بطور کامچ و انحصتاری با شتیر  
 ه دارای بوی سبک و غیر آزارنده است.ر ته یه شود، شیر قی شده و مدفوع بخماد

 شیردهی با پستان  از  ترس های بی مورد

در حقیقت مادران شتیرده مبرب در مورد ستهولت و راحتی ته یه    شایردهی سا ت و دردسار آور اسات:
 نوزاد با شیر پستان خود فخر می فروشند.

و ل ت بخش می یابند. بعالتتی از    شتتیردهی را خوشتتایندبطور ابیعی زنان  دردناک خواهد بود:شاایردهی 
زنان در روزهای اول شتیردهی دچار زخم نی چ )نوک پستتان( می شتوند اما بیشتتر این زخم ها را می توان با و تعیت  

را بخوانید(.    93 هصتفحدهی مناستد بخه بر روی پستتان پیشتگیری کرد )بخش عو تعیت دهی بر روی پستتانع در 
خود را حین شتتیردهی گاز می گیرند. وقتی بخه مکیدن    اشتتید که بخه ها گاهی پستتتان مادرممکن استتت شتتنیده ب

پستان را انبام می دهد، زبانش لثه پایین و دندان وی را می پوشاند پر نمی تواند گاز بگیرد. هنوز بعالی از بخه ها  
ها  بخه دندان درآورده استت. بیشتتر بخه    می گیرند، اما معموال در دورانی که  گاهی در پایان ته یه پستتان مادر را گاز

 خیلی زود یاد می گیرند که نباید این کار را انبام دهند.
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گرچه همه می دانیم که تولید شتتیر یک عملکرد ابیعی پستتتان ما استتت،    شاایردهی خلالت آور اساات:
شتیردهی در خلوت  خبالت می کشتیم. در ابتدا ممکن استت   بستیاری از ما در مورد در معرج قرار دادن پستتان خود

شتتتر زنان با کمی زمان و تبربه در می یابند که شتتیردهی در حالتتور دیگران می تواند عادی و راحتتر باشتتد، اما بی
 راحت باشد.

در حقیقت می توانید بخه شتیرخواره خود را با کمترین تبهیزات   شایردهی دسات و پای شاما را می بندد:
 با یک کهنه یدک هر جایی ببرید. و فقط

امروزه شتتتمار رو به رشتتتدی از زنان   ه ساارکار بر می گردید ملرورید شاایردهی را قطع کنید:ی بوقت
مادری، شیردهی، کار و تحصیچ را با هم ترکید می کنند و بطور موفقیت آمیزی همه را انبام می دهند، با تشکر از  

شتتن یک بخه ستالم بخصتوص  وری و یخیره شتیر بوجود آمده استت. داتمامی پیشترفت هایی که در تبهیزات جمع آ
 شاغچ خیلی مهم است و بخه هایی که با شیر مادر ته یه می شوند خیلی کمتر بیمار می شوند.برای مادران  

حاملگی عمدتا موجد بزرگی و گاهی ایباد   شایردهی با پساتان فرم و شاپل پساتان را از بین می برد:
کوچک یا  شتتیردهی، زنانی که بطور ابیعی پستتتان  های زن می شتتود. در ای چند ماه اول    رد کشتتیدگی در پستتتان

متوستتط داشتتته اند عموما پستتتان های خود را کمی بزرگتر می یابند. همانطور که بخه بزرگتر می شتتود و شتتیردهی  
ز شتیر گرفتن بخه،  کمتر می شتود، بیشتتر زنان متوجه می شتوند که ستایز پستتان آنها کاهش یافته استت. در زمان ا

و در ای شش ماه پر از آن به سایز و شکچ معمول بر می  چکتر اما برجسته تر از قبچ می شوند  پستتان ها عمدتا کو
گردند. در یک مطالعه اخیر در ایاالت متحده دریافتند که افزایش ستتتن مادر، حاملگی بیشتتتتر، شتتتاخو توده بدن  

ای افتادگی پستتان ها  یگار همگی ریستک فاکتورهای مستتقلی بر باالتر، ستایز کرستت قبچ از حاملگی و کشتیدن ست 
ادگی پستتان زنانی که شتیردهی داشتته اند عموما بیشتتر از زنانی که با شتیرخشتک بخه خود را ته یه  هستتند. اما افت

 کرده اند، نیست.

ز  بعالتی از مادران تصتور می کنند که رژیم غ ایی، ستای  ممپن اسات شایر شاما برای بچه کافی نراشاد:
افی نباشتتد. هیخکدام از این عوامچ روی  شتتود که شتتیر آنها غنی یا به اندازه کپستتتان یا خلق و خوی آنها موجد می  

مقدار شتیر تولیدی پستتان تا یر ندارد، که تنها به دفعات شتیردهی و ا ربخشتی مکیدن پستتان توستط نوزاد بستتگی  
 .دارد. کیفیت شیر مادر به ندرت مشکچ ساز یا مس له ای است
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 شیردهی با پستان همیشه آسان نیست

به   کی. امروزه ، نزدستتتین  نطوریا  یآستتان باشتتد، درستتت استتت؟ گاه  دیباپر  استتت،   یعیاب امری  یردهیاگر شتت 
  ت ی عدم موفق نیا  چی. دلمنصترد می شتونددر شتش هفته اول با پستتان شتیر می دهند،  نوزاد خود   بهکه   یاز مادران  یمین

مادر در تتش برای استتت که   چیدل  نیبه ا  مولر معنباشتتد. به او  یکاف ریشتت   دیاستتت که مادر قادر به تول نیبه ندرت ا
  تحت ته یه با شتیر پستتان مادر و نوزاد    شتیردهیمادران در مورد روند  نو از    یار یتنها استت. بست شتیردهی به نوزاد دستت  

  ی بتان یاز پشتتتت  هستتتتنتد،  ادیت در رونتد فرآینتد  کته    یر حتالو د  نتدارنتد  ییراهنمتا  چیه  ایت   کم  ییدارنتد، راهنمتا  یااتعتات کم
که آنخه را   یبعد   ی. فصتتچ هاآن را آموخت  دیبا  -  ستتتین یزیاستتت، اما غر   یعیباگرچه ا  یردهی. شتت ستتتندیبرخوردار ن

 .دیگو  یبه شما م  دیبدان  دیبا

کتاب های عالی زیادی در مورد مزایای شتیردهی نستبت به روش های ته یه مصتنوعی نوشتته شتده استت. هرچند  
اجعه آستان در ای دوران شتیردهی عر ته کنم. بخش اول کتاب ااتعات  من می خواهم راهنمای عملی تری برای مر 

ارائه کرده است و باقی مانده کتاب برای   پایه مربوط به پستان، آماده شدن برای شیردهی، شیردهی در ای هفته اول را
فازهای پایانی    خواندن مطالبی در مورد بخه و بخه داری و رابطه شتیردهی با رشتد و تکامچ بخه مناستد استت. در مورد

از هفته اول تا ماه دوم، از ماه دوم تا شتشتم و پر از ماه شتشتم. پر از هر   –شتیردهی فصتلی در ن ر گرفته شتده استت 
نمای ادامه وجود دارد که مرجع کامچ اما ستتریعی استتت در مورد تقریبا هر گونه مشتتکلی که مادر یا نوزاد  فصتتچ یک راه

اجه شتود. گرچه ممکن استت بندرت به مشتاوره نیاز داشتته باشتید، راهنمای بقا ممکن استت در ای فاز مربواه با آن مو 
ره، بتوانید مطالد را خوانده و مشکچ را هر چه سریعتر مشاور خوبی است و من برای اامینان از اینکه زمان نیاز به مشاو 

اری از زنان شتیرده گاهی خودشتان را تا ستر حد امکان رفع نمایید، این راهنمای بقا را ا تافه کرده ام. از آنبایی که بستی
شتتیردهی و  یک  تتمیمه در مورد داروها و ایمنی آنها در دوران  1نیازمند کمک ابی می بینند، دکتر فیلیپ او اندرستتون

 (.2017بخه شیرخوار در کتاب راهنمای همراه مادران شیرده، چاپ هفتم ارائه کرده است )انتشارات عمومی هاروارد،  

هنتد این کتار را نته تنهتا بختاار اینکته بهترین تهت یته و محتاف تت را برای بخته خته خود شتتتیر می دمتادرانی کته بته ب
عملی بیشتتری از شتیردهی با پستتان کستد می کنند، بلکه صترفا هایشتان می خواهند و بخاار اینکه شتخصتا مزایای  

تنی برقرار شتده بین مادر و نوزادی  بخاار اینکه از این تبربه ل ت می برند، به بخه خود شتیر میدهند. رابطه دوستت داشت 

 
1 Dr. Philip O. Anderson 


