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)دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 بهداشتي  معاونت

 برنامه كودكان و شيرمادركارشناس–حميده غفاريان :نام تهيه كننده مطلب  03155434140 :شماره تماس واحد

  :تحليل وضعيت موجود در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر
 4درصد تغذيه انحصاري با شـير مـادر تـا    ) IMES  )1384از نتايج بدست آمده از طرح            

اين آمار نشان دهنده اين است كه هنوز . باشد درصد مي 5/25و  50ماهگي به ترتيب  6ماهگي و 
ذيه انحصاري با شيرمادر ندارنـد و تغذيـه بـراي كودكـان را     ماهگي تغ 4نيمي از كودكان قبل از 

شروع مي كنند و اين مي تواند به اين دليل باشد كه آگاهي مادران از ضـرورت و اهميـت تغذيـه    
انحصاري با شير مادر هنوز به يك رفتار پايدار تبديل نشده است و ايـن مشـكل مـي توانـد بـا      

بـردن دانـش تخصصـي پزشـكان و سـاير گـروه هـاي        افزايش آگاهي عمومي خانواده ها و باال 
  . پيراپزشكي حل شود

پرسشنامه  كه در تمام مراكز بهداشتي درمـاني   307همچنين  بر اساس اطالعات بدست آمده از  
بصورت پيش طرح  تكميل شد مشخص  1389و خانه هاي بهداشت شهرستان كاشان در تابستان 

درصد رسيده  54ماهگي به  6درصد و تا  3/85ماهگي به  4گرديد تغذيه انحصاري با شير مادر تا 
بر طبق اطالعات بدست آمـده  . است افزايش داشته) IMESطرح ( 1384است كه نسبت به سال 

است )استاني(درصد 44ماه،  6، درصد تغذيه انحصاري با شير مادر در كودكان زير DHS 1389از 
و شروع بـه موقـع   . كه باتناقضي كه با پيش طرح دارد نياز است كه در اين زمينه باز هم كار شود

   درصد است  91 )در يكساعت اول تولد(تغذيه با شير مادر

  :فعاليتهاي آموزشي ، حمايتي و خدماتي زير مي بايست تقويت واجرا گردد

  درزمينه شيرمادر آموزش كاركنان- 1
  ي قانون ترويج تغذيه با شير مادراجرا - 2
  اجراي اقدامات دهگانه در بيمارستانهاي دوستدار كودك و بخشهاي اطفال -3
  پايش و ارزيابي مجدد بيمارستانهاي دوستدار كودك - 4
  باردار در زمينه شيرمادرآموزش مادران -5
يين سهميه مشاوره با مادران در زمينه شيرمادر، تع(نظارت بر كميسيون شيرمصنوعي  -6

  )شيرمصنوعي و تحويل كاالبرگ مربوطه و تاييد مرخصي شيردهي جهت كاركنان


