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ماده يك قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از  2ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره 

  :مادران در دوران شيردهي

  موارد ضرورت پزشكي : الف

ضرورت هاي تجويز شير مصنوعي در خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني روستايي و 

  : شهري عبارتست از 

  :مطلوب نبودن نمودار رشد شيرخوار -1

الزم است ضمن مشاوره با مادر براي پي بردن به مشكالت تغذيه اي شيرخوار آموزشهاي الزم به مادر و 

خانواده در مورد وضعيت صحيح شيردادن، مكيدن صحيح و مكرر پستان و تخليه مرتب آن توسط شيرخوار 

بيمار نبودن شيرخوار  همچنين تغذيه متعادل مادر ارائه گردد و حمايت رواني خانواده نيز جلب شود واز

  . اطمينان حاصل گردد

اين مالقات براي اطمينان يافتن از انجام توصيه ها، . روز مراجعه نمايد  5توصيه شود كه مادر پس از حداكثر 

روز از مالقات اوليه تغيير مطلوبي در نمودار  15اما چنانچه پس از . جلب رضايت مادر و حمايت از اوست

  . ود، توصيه به شروع تغذيه مصنوعي او بطور كمكي بالمانع استرشد شيرخوار حاصل نش

چنانچه عليرغم تغذيه چند قلوها با شير مادر، رشد آنان مطلوب نباشد، الزم است با هر : چندقلويي -2

 . شيرخوار بعنوان يك قلو برخورد نمايند و شير مصنوعي را به هر يك بر حسب نمودار رشد آنان توزيع كنند

بيماريهاي كليوي، قلبي، كبدي و جنون و سوختگي شديد : نظيرزمن و صعب العالج مادر بيماريهاي م -3

هر دو پستان كه منجر به معلوليت و از كار افتادگي مادر و اختالل در شيردهي او گردد به تشخيص يا تأييد 

 پزشك متخصص

از داروهايي نظير ) ز يكماهبيش ا(مواردي كه مادر مجبور به استفاده مستمر : داروها و مواد راديواكتيو -4

بروموكريپتين، فنين ديون، ...) ، هيدروكسي اوره، مركاپتوپورين و *مانند متوتروكسات(آنتي متابوليتها 

، تاموكسيفن و فن سيكليدين بوده و يا مادر معتاد به مواد ) با دوز مصرفي در درمان ميگرن(ليتيوم، ارگوتامين 

 وهمچنين مواد راديو اكتيو در مدت درمان با نظر پزشك معالج . ين باشدمخدر تزريقي نظير كوكائين و هروئ

الزم به ذكر است چنانچه ضرورت استفاده از داروهاي ذكر شده براي مدت كمتر از يكماه وجود دارد، بايد 

 ضمن آموزش مادر براي دوشيدن شير و تخليه مرتب پستانها به منظور تداوم توليد شير، تغذيه با شير دايه

توصيه شود و در صورت عدم امكان صرفاً براي اين مدت شيرمصنوعي به شيرخوار داده و استفاده از قاشق و 

  .استكان توصيه شود



 ٢

 . جدايي والدين در صورتي كه نگهداري شيرخوار بر عهده پدر باشد -5

 فوت مادر -6

 فرزند خواندگي ، ضمناً آموزشهاي الزم به مادر براي ايجاد شيردهي ارائه گردد -7

. مصرف متوتروكسات درحد هفته اي يك روز در درمان آرتريت روماتوئيد مادران، منع شيردهي ندارد* 

الزم است شيرخود را دوشيده و .( ساعت فرزندش را شيرندهد 24فقط بايد مادر بعداز مصرف دارو به مدت 

  .)ده است تغذيه نمايددور بريزد و شيرخوار را با شير دوشيده شده خود كه از قبل آماده و نگهداري كر

  مقدار شير مصنوعي مورد نياز : ب

  : تغذيه شيرخوار با شير مصنوعي اجتناب ناپذير باشد رعايت موارد زير ضروري است) بند الف(اگر به علل فوق 

در موارد بسيار نادر كه شيرخوار بطور كامل از شير مادر محروم است، مقدار الزم شيرمصنوعي عبارت  -1

  :خواهد بود از

  قوطي  48    قوطي  8هر ماه     ماهگي  6تا پايان 

  قوطي  12    قوطي  6هر ماه     ماه هفتم و هشتم 

  

  قوطي  12    قوطي  3هر ماه   ماه نهم تا پايان دوازدهم

 قوطي 72      جمع       

    

 . اگر بعنوان كمك به شير مادر تجويز مي شود، مقدار الزم به شرح ذيل خواهد بود -2

  قوطي  24    قوطي  4ر ماه تاه    ماهگي  6تا پايان 

  قوطي  6    قوطي  3هر ماه تا     ماه هفتم و هشتم 

  قوطي  8    قوطي  2هر ماه تا   ماه نهم تا پايان دوازدهم

  قوطي 38      جمع       

  

  : ضمناً به مادر بايد آموزش داده شود تا 

ري نموده و شير به منظور اجتناب از آلودگي حتي االمكان از بكار بردن شيشه شير و پستانك خوددا -1

 . تهيه شده را با فنجان و قاشق به شيرخوار بدهند



 ٣

هنگام تهيه شير رعايت غلظت، حجم مناسب و موازين بهداشتي را بنمايند و خطرات ناشي از تغذيه  -2

 . شيرخوار با شيرهاي غليظ و رقيق را مورد توجه قرار دهند

نند و سپس شير تهيه شده از شير مصنوعي را در صورت داشتن چند قلو، اول آنها را با شيرخود تغذيه ك -3

 . به آنان بدهند

  . به اهميت توزين دوره اي و ثبت منحني رشد كودك جهت تشخيص كفايت تغذيه او واقف باشند

  : ضوابط توزيع شير مصنوعي در موارد محروميت كامل از شير مادر -1 -ب

  بند الف مي شود 7الي  5و ) مشروط( 4، 3تجويز شير مصنوعي بصورت كامل منحصراً شامل شماره هاي 

  :ضوابط توزيع شير مصنوعي كمكي بعنوان جبران كمبود شير مادر  -2-ب

پس از اقدمات الزم كه در ) 2شماره (و چند قلويي )  1شماره (در موارد مطلوب نبودن نمودار رشد شيرخوار 

روز تغيير مطلوبي در نمودار رشد شيرخوار حاصل نشود، شير مصنوعي  15ذكر گرديده چنانچه پس از  بند الف

به تعداد ذكر شده در جدول بعنوان شيركمكي به مادر تحويل شود و با توجه به منحني رشد شيرخوار ابتدا يكي 

شيرخوار . با شير مادر توصيه شود پس از تغذيه) صرفاً با قاشق و فنجان(دوبار تغذيه با شير مصنوعي در روز 

. روز انجام شود 15توزين چنين شيرخواري و بررسي منحني رشد او بايد هر . تحت مراقبت ويژه قرار گيرد

همراه با تداوم (چنانچه شيرخوار رشد كافي نداشته و يا وزن او كم شده باشد، افزايش دفعات شيرمصنوعي را 

با نظر كميسيون شير مصنوعي شهرستان تعداد قوطي هاي شير مصنوعي و يا  توصيه نموده و) تغذيه با شير مادر

حداقل يك پزشك كه كارگاه :كميسيون شهرستان متشكل است از . (كوپن را بصورت كامل تأمين نمايند

آموزشي شير مادر را گذرانده و به آن اعتقاد داشته باشد، يك كارشناس ترويج تغذيه با شير مادر و يك فرد 

م گيرنده در مورد تغذيه مصنوعي شيرخوار از مركز بهداشتي درماني مربوطه كه مي تواند پزشك، تصمي

  ) كارشناس يا كاردان مركز باشد

  : نحوه عرضه: ج

 در خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني روستايي  -1

در زمينه  بر اساس موارد ضرورت پزشكي و پس از تشخيص و تأييد مركز بهداشتي درماني روستايي

به مقدار تعيين شده تحويل ) بعنوان غذاي اصلي يا كمك شير مادر(استفاده شيرخوار از شير مصنوعي 

  .مادر مي گردد



 �

 در مراكز بهداشتي درماني شهري  -2

تحويل كوپن شيرمصنوعي در مراكزي انجام مي شود كه پزشك آن مركز دوره آموزشي ترويج  -

 . تغذيه با شيرمادر را گذرانده باشد

تشخيص نياز شيرخوار به شيرمصنوعي، لزوم و تحويل كوپن شيرمصنوعي بر اساس ضرورت  -

 . پزشكي كه در فوق به آن اشاره شد توسط پزشك مركز بهداشتي درماني صورت خواهد گرفت

 .كوپن صادر شده با امضاء پزشك و مهر مركز بهداشتي درماني شهري معتبر است -

 . نوعي به مقدار توصيه شده و با قيمت مصوب مي باشندداروخانه ها موظف به تحويل شيرمص -

  نحوه ورود شيرمصنوعي : د

را مستقيماً يا از طريق شركتهاي توزيع ) مصنوعي(وارد كنندگان مجاز شيرمصنوعي مكلفند شيرخشك  -1

 . كننده و طبق برنامه تنظيمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به داروخانه ها تحويل نمايند

خانه ها موظفند شيرمصنوعي را به مقدار تعيين شده و با قيمت مصوب در مقابل ارائه كوپن معتبر دارو -2

 . حاوي مهر مركز بهداشتي درماني شهري و امضاء پزشك مركز به متقاضي تحويل نمايند

براي كنترل عرضه شيرمصنوعي، شركتهاي وارد كننده و توزيع كننده موظفند اطالعات يا مدارك  -3

بوط به ميزان واردات و توزيع آن وميزان مصرف را بر اساس اسناد مثبته در اختيار وزارت الزم مر

 . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهند

  دكتر محمد فرهادي 

  وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
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مادران در  قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از 2ضوابط و معيارهاي موضوع ماده   

  دوران شيردهي 

ضوابط و معيارهاي الزم جهت انتشار هرگونه جزوه، كتاب، نشريه، پمفلت، بروشور، پوستر، تراكت، فيلم، 

  : بشرح زير است... اساليد و 

  : در امور مزبور بر موارد زير تأكيد شود: الف

 مزاياي شير مادر  -

 مضرات تغذيه مصنوعي  -

 وعي منع تبليغ در زمينه تغذيه مصن -

 منع برابري شير مصنوعي يا غذاي كودك با شير مادر  -

 منع تبليغ مصرف بطري و پستانك -

منع تبليغ شير مصنوعي ، بطري و پستانك بطور مستقيم يا غير مستقيم و با استفاده از كاال يا وسايل  -

 مورد مصرف كودكان 

همراه با انتشارات مورد منع عرضه نمونه محصوالت به مادران و يا كاركنان بهداشتي و پزشكان  -

 نظر 

بايد صرفاًٌ در جهت ترويج تغذيه با شير مادر بوده و تحت هيچ عنواني نبايد بطور مستقيم يا  تبليغات: ب

  .، براي  لقاء مصرف شيرخشك يا غذاي كمكي باشد...غيرمستقيم حاوي مطالب و يا عناوين و يا 

  . يج تغذيه با شير مادر برسدكليه انتشارات بايد به تأييد كميته كشوري ترو: ج

  

  دكتر سيد عليرضا مرندي                                                                              

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                     

  

 


