
 از انتشارات سازمان جهانی بهداشت                                                                                                                                                                                

 1212می   21                                                                           

 : و تلخیصترجمه                                                                                                                                                                               

 خانم ها دکتر ناهید عزالدین زنجانی                                                                                                                                                                                

 و زیبا محمدخانلو                                                                                                                                                                                    
 

 :نهیپاسخ به برخی پرسش های مکرر در زم

 21-و کووید شیرمادر 

 برای استفاده مراقبین سالمت

 
 ؟ وجود داشته باشدمی تواند در شیرمادر  21-آیا کووید  (2

             از طریق تغذیه 91-بعید است کووید. مشاهده نشده 91-ه مبتال به کوویدتاکنون ویروس کرونا در شیر هیچ مادری چه مشکوک و چ

 مادرانی یرش به طور مرتب. محققین وک به کرونا است انتقال پیدا کندبا شیرپستان یا دادن شیردوشیده شده توسط مادری که مبتال یا مشک

 .آزمایش می کنندکه مبتال یا مشکوک به ابتال به کرونا هستند  را

 ؟ شایع است مادران باید شیر بدهند 21-در جوامعی که کووید (1

 نقش زیادی در ارتقاء چون تغذیه با شیرمادر سبب بقاء شیرخواران شده واین کار باید انجام شود اقتصادی -در تمام جوامع اجتماعی .بله

            آن در شیرمادر وجود تاکنون چون و  بخشدارتقاء می نیز همچنین سالمت مادران را و  داردو شیرخواران  و تکامل نوزادانسالمت 

 محقق نشده لذا دلیلی ندارد که شیردادن منع یا قطع شود. 

            در کودکانی که 91-در میان چند مورد تأییدشده عفونت کووید)نشده  محقق یاز شیرمادر و تغذیه پستان 91-عبور کوویدچون هنوز  -

ی مادری که شیر می دهد باید نکات بهداشت ( لذاداشته اندبیشترشان فقط یک بیماری خفیف یا بدون عالمت مبتال شده اند از سایر منابع 

    . ، میسّر نشودبه نوزاد ازطریق قطرات ویروس( تا امکان انتقال اگر دسترسی دارد)از ماسک طبی استفاده کند را رعایت کند از جمله 

و از  پس از زایمان، نوزاد باید هرچه زودتر در تماس پوست با پوست مادر باشد 21-در مادر مبتال یا مشکوک به کوویدیا آ (3

 ؟پستان تغذیه کند

 یزیولوژیکیبا بهبود تنظیم حرارت بدن نوزاد و سایر پیامدهای فچون تماس پوست با پوست فوری و مداوم از جمله متد کانگورو  بله.

گری خود عامل مهم دی این که کندهمچنین کاهش مرگ و میر نوزاد همراه است سبب می شود که نوزاد خیلی زود شروع به شیرخوردن 

 . در کاهش مرگ و میر نوزاد است

 چه پیشنهادات بهداشتی برای این مادران دارید؟ (4

 : است باید 91- یا مشکوک به کوویداگر مادری مبتال

 ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنددستهایش را مکرر با آب و صابون بشوید یا از مواد  ،قبل از تماس با نوزاد . 

 ر میدهد از ماسک طبی استفاده کندوقتی شی. 



  .دور بیندازدآن را ، حض این که ماسک مرطوب یا خراب شدبه م -

 ماسک چندین بار استفاده نکند.از یک  -

 . پشت باز کند نزند بلکه آن را از اسک را دستقسمت جلو م -

 مواد با ا یبشوید و دستهایش را با آب و صابون  آن را دور بیندازد و فوراً سپسا عطسه می کند در یک دستمال کاغذی باشد یگر سرفه ا

 . دعفونی کننده حاوی الکل تمیز کندض

 مرتب سطوح را ضدعفونی کند  . 

 ؟ ت باید نکات ایمنی را رعایت کننداین گونه مادران تا چه مد (5

نت است  رعایت دچار عفواسب را برای دوره ای که احتماالً به این معنی است که مادر باید توصیه های بهداشتی من 91-تأیید ابتالء به کووید

 .هر کدام که طوالنی تر است(روز بعد از شروع نشانه ها ) 91ای بیماری را دارد یا طی ههنگامی که نشانه : تا کند به عنوان مثال

 ؟هدباید شیر بد بازهم، ماسک طبی نداشته باشد 21-به کووید اگر مادر مبتال یا مشکوک (6

در سال های  و تأمین سالمتی او رادهد نوزاد و شیرخوار را کاهش می  همان طور که اشاره شد تغذیه با شیرمادر بدون شک مرگ و میر .بله

که از ماسک استفاده را دارند باید راهنمایی شوند  91-. مادرانی که نشانه های کوویدفراهم می نمایداو را تکامل مغز  همچنینبعد زندگی 

ز کردن ، تمیمانند شسن دست ها ی(تحفاظ) . سایر معیارهای پیشگیریشت شیردهی باید ادامه داشته باشدکنند ولی اگر این امر امکان ندا

 . رفه در دستمال کاغذی هم مهم هستند، عظسه با سسطوح

توان در مورد مصرف  ر نمیضال حاحچون ماسک های غیر طبی )تهیه شده در منزل یا ماسک های پارچه ای( هنوز ارزیابی نشده اند لذا در 

  . یا عدم مصرف آن ها اظهار نظر کرد

 ضروری است؟ است 21-برای مادری که مبتال یا مشکوک به کووید ،دوشیدن شیرقبل از ل از شیردادن یا ستن پستان قبآیا ش (7

و آب  پستان های خود را با مالیمت با صابون ،دقیقه قبل از شیردادن 02اگر این مادران روی قفسه سینه و پستان خود سرفه کنند باید 

 .  دوشیدن شیر، پستان ها شسته شوند شیردادن یا بار. لزومی ندارد که قبل از هرگرم بشویند

 به شیرخوارش است چه پیام کلیدی دارید؟ 21-برای مادری که می خواهد شیر بدهد اما نگران عبور کووید (8

ران جوان را کاهش می دهد و سالمتی دوران کودکی خطر مرگ نوزادان و شیرخوا "تغذیه با شیرمادر و تماس پوست با پوست مشخصا -

ش کاهخطر سرطان پستان و تخمدان در مادرانی که شیر می دهند  به عالوه،تکامل آنان را تأمین می نماید همچنین و بزرگسالی آنان 

 . می یابد

            مهم تر از خطر بالقوه عبور ویروس و بیماری همراه با در واقع، فواید بی شمار تماس پوست با پوست و تغذیه نوزاد با شیر)آغوز( -

 است. 91-کووید

 ؟است بی خطر است 21-شکوک به کوویدیا دادن شیردوشیده شده مادری که مبتال یا مآ (1

بوده وجود نداشته بعید است که  91-فعال در شیر پستان هیچ مادری که مبتال یا مشکوک به کووید 91-چون تاکنون ویروس کووید بله.

 .  ه شده این گونه مادران منتقل شودویروس از طریق شیردوشید

 

 

 

  



 ،روش تغذیه نوزاد یا شیرخوار مستقیم از پستان نباشد بهترینقادر به شیردادن  21-اگر مادر مبتال یا مشکوک به کووید (22

 چیست؟

 عبارتست ازبهترین روش جایگزین ، : 

  :شیردوشیده شده مادر  -9

ر درجه اول شیرمادر که با دست دوشیده شود و اگر ضرورت داشته باشد با پمپ مکانیکی . اثر دوشیدن شیر با دست و استفاده از د

 پمپ هر دو می تواند یکسان باشد . 

 . آن دارد، شرایط بهداشتی و هزینه پمپ شیردوشیانتخاب روش دوشیدن بستگی به نظر مادر ، دسترسی به  -

 . در پس از بهبودی می تواند شیربدهددوشیدن شیر از این جهت مهم است که تولید شیر ادامه می یابد و ما -

یا دست زدن به پمپ یا هر قسمت بطری، دست  ید قبل از دوشیدن شیرمادر و هر فرد دیگری که به مادر در دوشیدن شیر کمک می کند با -

ع ظرف جم،. بعد از هر استفاده از پمپ شیردوشی ز تمام قسمت های آن را تمیز کنندهای خود را بشویند و بعد از هر بار استفاده از پمپ نی

د یعنی پس از هر بار استفاده با صابون مایع و یا مایع نتمیز شو آوری شیر و ظروفی که برای تغذیه نوزاد و شیرخوار به کار می رود باید کامالً

 . ثانیه با آب داغ آب کشی شوند 91 تا 92ظرفشویی و آب گرم شسته و به مدت 

 . آن قرار داده شودبرخی از قسمت های پمپ شیردوشی باید در ردیف باالی ماشین ظرفشویی در صورت استفاده از  -

( توسط فردی که هیچ عالمت و نشانه ای از بیماری کردنشان راحت تر استتمیز با فنجان تمیز یا قاشق ) جیحاًشیردوشیده شده باید تر -

، رخواندن این شیر به نوزاد یا شیرمادر یا مراقب شیرخوار قبل از خورا ، به او خورانده شود.شد و کودک با او احساس راحتی کندنداشته با

 . دباید دست های خود را بشوین

 در بانک شیر:شیراهدایی انسان  -1

ر زمانی که مادد تا شدوشیدن شیر نباشد و شیراهدایی از بانک شیر در دسترس باشیردادن یا قادر به  کهن قدر بدحال باشد آاگر مادر  -

 . به نوزاد یا شیرخوار خوراندشیراهدایی را ( می توان قادر به شیردادن شودبهبودی پیدا کند )

 ؟ترسی به شیراهدایی بانک شیر نبوددسامکان گر ا 

 . از شیردایه استفاده شود -9

مادر و  هب، دسترسی به دایه و خدماتی که گایدالین های ملی، پذیرش فرهنگی ،خانواده ستگی دارد به قابلیت پذیرش مادر،انتخاب دایه ب

  می شود.دایه داده 

 . دشومشاوره و آزمایشات الزم انجام  با دایه، باید بر اساس گایدالین های کشوری، شایع است HIVکه در جوامعی 

 . می شودتهیه  ،به نحو درست واست همیشه در دسترس سالم و شیرمصنوعی به شرطی که این اطمینان حاصل شود که  -0

 ،خود شیر بدهداز پستان نتواند بیمار است که  آن قدر ،یبیماری دیگر هرو یا به دلیل  21-مبتال یا مشکوک به کووید مادر گرا (22

 ؟واند دوباره شیردادن را شروع کندچه وقت می ت

           وجود ندارد کههم . شواهدی ذکر کرد که این فاصله چه مدت است 91-زمان خاصی را نمی توان بعد از تأیید یا شک ابتال به کووید

             کافیدی کامل و تا زمانی که به اندازه تا بهبو مادر باید لذادهد می  را در مادر تغییر 91-دوره بالینی کووید ،شیردادننشان دهد 

 .حمایت شود ،شروع شیردهی یا دوباره شیردهی و هم از نظر تغذیه واز نظر سالمت عمومی  هم خوب شده است احساس کند که کامالً

 

 



وار ( به شیرخشیرمصنوعی) الگاهی فرمو که شیر می دهد توصیه می کنید که گه 21-مشکوک به کووید  یاالآیا برای مادر مبت (21

 ؟بدهد

دادن همین مقدار شیرمصنوعی تولید شیرمادر را  زیرانیازی نیست که این گونه مادران گهگاهی شیرمصنوعی به شیرخوارشان بدهند  .خیر

و حمایت  درا آموزش ببینن شیرخوار صحیح ترین پوزیشن شیردهی و پستان گرفتن ،شیرکافی باید به منظور تولیداین مادران  .کم می کند

و این که چگونه پاسخگوی نشانه های گرسنگی  و تصور ناکافی بودن شیر بر اساس میل شیرخوارشوند. همچنین باید در مورد تغذیه 

 . شودشیرخوارشان باشند مشاوره شوند تا دفعات شیردهی بیشتر 

 ؟سالم تر نیستآیا شیرمصنوعی برای شیرخوار بهتر و  است 21-مادری که مبتال یا مشکوک به کووید در (23

. بدیهی است که این است بوده یادی همراهز، همیشه با ریسک وزادان و شیرخواران در همه جوامعفرموال( به ندادن شیرمصنوعی )خیر. 

و د شومی که کودک بیمار  زمانیکاهش دسترسی به مراکز بهداشتی ب نباشد از جمله مناسجامعه یا خطرات هنگامی که شرایط خانواده و 

 . ، افزایش می یابددر اختیار قرار نگیردمستمر به طور نباشد و یا شیرمصنوعی  تمیز مقدوریا دسترسی به آب 

  . است 91-ا کووید شمار تغذیه با شیرمادر مهم تر از خطر بالقوه عبور ویروس و بیماری همراه ب مزایای بی

به  یا مشکوک  نمونه های رایگان شیرمصنوعی را برای شیرخواران مادران مبتال ،که مراکز بهداشتیآیا این درست است  (24

 توصیه کنند؟ 21-کووید

رزیابی و سپس ا غذیه کمکی داشته باشد باید کامالًمراکز نباید به دنبال تهیه و قبول شیرمصنوعی رایگان باشند، اگر شیرخوار نیاز به ت خیر.

، انواع متفاوت داشته و برچسب آن ها به زبان بیگانه است. اغلب متفاوتی دارندکیفیت . شیرهای مصنوعی رایگان معموالً تصمیم گیری شود

 . ، همیشه هم در دسترس نیستنددف آن ها فقط افراد نیازمند نیست، توزیع می شوند و هتوجه به شرایط بدون

                 با پیشنهاداتشیرخوارانشان به نظر می رسد و  21-برای مادران مبتال یا مشکوک به کووید WHOپیشنهادات چرا  (25

 ؟متفاوت است ،پیشنهادی برای کل جمعیت ،فاصله گذاری اجتماعی

  است که امکان دارد  91-، کاهش تماس افراد بدون عالمت ولی مبتال به کوویدها برای بالغین و کودکان بزرگ ترتوصیه این هدف

کاهش را شوند می تعداد بزرگساالنی که به بیماری شدید مبتال  و هم 91-شیوع کلی کووید ، همویروس را منتقل کنند این استراتژی

ارتقاء : ، عبارتست ازو شیرخوارانشان  91-در مورد مادران مبتال یا مشکوک به کووید WHOپیشنهادات هدف از در حالی که  .می دهد

این توصیه با توجه به هر دو مورد یعنی از . سالمتی دوران کودکی و بزرگسالیبهتر شیرخواران همچنین فراهم نمودن ، تکامل بقاء

در شیرخواران و از طرف دیگر احتمال خطر مرگ و میر و بیماری ناشی از عدم تغذیه با  91-به کووید طرفی خطرات بالقوه ابتال 

ت با پوست مادر و نوزاد بوده شیرمادر و استفاده نامناسب از شیرهای مصنوعی همچنین اثرات حفاظتی تغذیه با شیرمادر و تماس پوس

در کودکانی که  91-در میان چند مورد تأییدشده عفونت کوویدبسیار کم است و  91-ابتالء شیرخوار به کووید. به طورکلی خطر است

 .ته اندری خفیف یا بدون عالمت داشبیشترشان فقط یک بیمامبتال شده بودند از سایر منابع 

             با برخی  21-یا مشکوک به کوویددر مادر مبتال در مورد تماس پوست با پوست و تغذیه شیرخوار WHO چرا توصیه های (26

 ؟زمان های علمی و ملّی متفاوت استتوصیه های سا

  توصیه هایWHO  ط خطر عفونت نه فق ،ه به همه نکات بودهجبر اساس تونیز در مورد تماس پوست با پوست و تغذیه شیرخوار 

و انتقال آن صورت گرفته و توجهی به اهمیت  91-ی از کوویدرسایر سازمان ها فقط بر پیشگیهای توصیه . در شیرخوار 91-کووید

 . پوست مادر و شیرخوار نداشته اند تغذیه با شیرمادر و تماس پوست با

 



 


