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 سخن ناشر:

پایان است. اوست که بشر را سپاس و ستایش شایستة پروردگاری که کرامتش نامحدود و رحمتش بی

دانش بیاموخت و با قلم آشنا کرد. به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد و با قلم خود و 

 بیاموزد.رسم خطوط گویا آن را به دیگران نیز 

چه را ام کن تا در آموختن نلغزم و آنجویان راهت قرارم ده و یاریخدایا از شاکران درگاهت و حقیقت

 آموختم، به شایستگی عرضه کنم.

یار، حامی و پیشرو در نظام کمک آموزشی پزشکی کشور به سبک نوین و مطابق با آخرین رزیدنت

سال گذشته از منظر متخصصین  12های آموزشی در حیطه پزشکی با کادری مجرب و آشنا طی پیشرفت

 همواره بهترین محصوالت را ارائه و در دسترس مخاطبین خود قرار داده است. 

گردآوری شده و با استفاده از مفهومی  شیر مادره به محتوی بسیار غنی در مبحث اثر پیش رو با توج

سازی توسط مؤلف محترم از منابع و رفرنس بوده و در روال گذر از گروه کنترل نمودن مباحث و روان

را به خود اختصاص داده است، امید است با مطالعه تمام  Aیار با جمعی از اساتید رتبه کیفیت رزیدنت

 مباحث پیش رو با یاری خداوند متعال پیروز و پایدار باشید.

 مدیرمسئول انتشارات

 با ما در تماس باشید:
208 945 88 - 021 216 945 88 - 021 

آدرس الکترونیک مؤسسه رزیدنت یار: 
www.residenttyar.com

info@residenttyar.com 

در تلگرام با ما همراه باشید:
https://t.me/residenttyar 





 هب انم خدا 

 مقدمه مولف

 با سالم و عرض ادب خدمت همکاران گرامی

از ابتدای ورود به عرصه مقدس پزشکی همواره سعی در نگارش کتب پزشکی جهت استفاده همکاران 

 ام تا بتوانم قدم هر چند کوچک در عرصه پزشکی برداشته باشم.گرانقدرم داشته

توان این بار نشان داد که دیگر با خواندن چکیده و خالصه نمی برای چندمین 1400رامی بورد شهریورهمکاران گ

های فراوان و های کامل با مثالگذراند، بنابراین بیش از پیش نیاز به مجموعه ساز را با موفقیتزمون سرنوشتآ

 .شوداحساس می تصاویر کامل

 شیرمادر از کتابای از مطالب مهم در مبحث کتاب حاضر گزیده

Handbook of Breastfeeding for Physicians/ American Academy of Pediatrics باشد. جهت می

 شوم:مطالعه این کتاب نکات ذیل را خدمتتان یادآور می

 ردیده است.نکاتی بصورت بیشتر بدانید در متن کتاب برای توضیح مطالب مطرح گ. 1

سواالت بسیاری  اخیراًهای امتحانی شما همکاران گرامی در امتحانات ارتقا و بورد که یکی دیگر از رفرانس. 2

 Handbook of Breastfeeding for Physicians/ American Academy of Pediatrics، شودمی مطرح

 .باشدمی

بدون حذف حتی یک مورد در پایان هرفصل به تفکیک  1400. همه سواالت ارتقا و بورد تا سال 3

پاسخ کامال تشریحی همراه با مشخص کردن کلیدهای تشخیصی برای هر سوال قرار داده شده 

  های تست گردید.نیاز برای کتاباست تا بی

. تصاویر مهم کتاب با توضیح کافی در هر مبحث گنجانده شده است تا با خواندن این مجموعه 4

چنین برای مرور ( نیز همزمان آمادگی الزم را بیابید. همKFPد برای آزمون بورد شفاهی )بتوانی

آسکی تصاویر مهم بصورت جداگانه در پایان کتاب چاپ شده است تا شب امتحان آسکی با ورق 

 زدن کتاب به هدف مورد نظرتان دست یابید.

رد این است که در پایان هر مبحث نکاتی توان نام بهایی که برای این مجموعه می. از دیگر ویژگی5

 بندی کوتاهی در پایان هر فصل داشت.با نام افشره آورده شده است که بتوان جمع



. همکاران گرامی طبق اصول خالصه نویسی بر این باورم که مطالب مشترک در کتب مختلف بهتر ۶

وشتن و خواندن و شنیدن، زیراکه عالوه بر حافظه ن ،است در همان جایگاه خودشان عنوان گردد

 ای است که به کمک افراد میاید تا مطالب را فراگیرند. حافظه تصویری مهترین حافظه

های مهمی باشد که از نقاط قوت دیگر این مجموعه گنجاندن تصاویر خارج از کتاب برای سندرم. ۷

 مطالب خواهد شد.در کتاب نمونه مشابه نداشته که این امر منجر به یادگیری بسیار مفهومی 

. برای تفهیم بیشتر مطالب از تصاویر خارج از کتاب نیز استفاده شده است که مطالب برای همکاران ۸

 .نیاز شوندکتب دیگر بی کامال جا افتاده و از

های طوالنی طی کنیم. همیشه بر این باور هستم که در ابتدای راه هستیم و برای رسیدن به قله موفقیت باید راه

 های ارتقا و بورد بدست آورند.دوارم با مطالعه مجموعه فوق همکاران گرامی بتوانند بهترین نتیجه را در آزمونامی

در پایان از زحمات پدرم، دکتر باقر وفایی متخصص اعصاب و روان استاد دانشگاه و مادرم مربی دانشگاه 

اند. همچنین از تمام ه و کارگشایم بودهعلوم پزشکی نهایت قدردانی و تشکر دارم که همواره راهنما، همرا

همکاران خود در مجموعه رزیدنت یار بخصوص مدیر مسئول محترم آقای دکتر فیضی و آقای دکتر رسولی 

 نهایت سپاس را دارم.

 در صورت وجود هرگونه سوال میتوانید سواالت خود را در اینستاگرام از طریق لینک زیر بپرسید:

 https://instagram.com/dr.i.vafaei 
 دکتر ایمان وفایی  

 متخصص کودکان، نوجوانان و تکامل 

 دارای بورد تخصصی 
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 مادر ریبا ش هیاصول تغذ

 و آموزش پزشکی یار انتشاراترزیدنت

 اصول تغذیه با شیر مادر ـ 1فصل 

 

 بیشتر بدانید:

وجود همکاران گرامی فصل اول این کتاب دارای اهمیت کمی از جهت مطرح شدن سؤال دارد. با این 

 پردازیم:همه به نکات مهم آن به صورت تیتروار می

 گردد.ماه برای همه شیرخواران توصیه می 6( تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 1

 شود.( ادامه شیر مادر به مدت حداقل یک سال به همراه غذای کمکی توصیه می2

 بندی تغذیه از پستان مادر:طبقه

 پستان اشاره شده است.بندی تغذیه از طبقه 1ـ1در جدول 

 ها در سؤاالت عنوان گردد.تواند با اسم آناین موارد می

 

 اصول تغذیه با شیر مادر
 1فصل 

Section 1 
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 15کودکان جلد 

 موزش پزشکیآیار انتشارات و رزیدنت

  واژهAny breast feeding گردد. شامل مواردی که هم این واژه کل موارد باال را شامل می چیست؟

 دارند. تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته و همچنین افرادی که تغذیه مختلط

 .تعداد شیردهی در روز بهتر است بر اساس عالئم شیرخوار یا خواست نوزاد تنظیم گردد 

 باشد.بنابراین ذکر تعداد شیردهی، طول مدت آن از هر پستان صحیح نمی

 :آیا سنی برای قطع شیردهی ذکر شده است؟ نکته 

 ذکر نشده است. خیر، از نظر علمی هیچ سنی مبنی بر نامناسب یا مضر بودن تغذیه از پستان
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 مادر ریبا ش هیاصول تغذ

 و آموزش پزشکی یار انتشاراترزیدنت

اقداماتی که برای ایجاد عملکرد مطلوب تغذیه از پستان مادر و شیردهی وجود دارد را به  1ـ8جدول 

 کشد.تصویر می

 نکات مهم این جدول به شرح ذیل است.

 ماه 6تغذیه انحصاری با شیر مادر تا حدود  (1

 ادامه تغذیه از پستان مادر تا حداقل یک سال و تداوم تا زمانی که نوزاد و مادر رضایت داشته باشند. (2

 ماهگی 6شروع غذای کمکی و آهن از  (3

 تماس پوست با پوست مادر بالفاصله بعد از زایمان (4

. بعد از اتمام اولین گیری دور سر، قد، آزمایشات، واکسن و ..گیری، اندازههمه اقدامات از جمله وزن (5

 تغذیه از پستان انجام گردند.

 ساعت از تولد طول نکشد. 6باید بعد از اولین تغذیه انجام گردد ولی بیش از  Vit Kحتی تزریق  (6

 ساعت 24بار تغذیه در  8ـ12اطمینان از  (7

 شود.شیر مادر تغذیه میعدم تجویز فرموال یا هر نوع مایع مثل آب، قند )گلوکز( و ... به نوزادی که با  (8

 99بورد  روبینمی و هیپوگلیسمی()مگر در نوزادانی که علتی داشته باشد مثل هیپربیلی

توان از شیر خشک استفاده روبینمی میهمکاران گرامی طبق این کتاب پس در موارد هیپربیلی :نکته

 کرد.

 (post partum)اجتناب از پستانک به صورت روتین در دوره پس از زایمان  (9

 واحد در زمان ترخیص از بیمارستان 400به مقدار  Dشروع ویتامین  (10

تولد( ویزیت  3ـ5ساعت از ترخیص )روز  48ـ72شوند طی تمام نوزادان که از شیر مادر تغذیه می (11

 شوند و از نظر ارزیابی الگوی دفع )دهیدراتاسیون(، افزایش وزن، تغذیه از پستان ارزیابی شود.

 هفتگی تجویز نشود. 3ـ4پستانک زودتر از  (12
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 مادر ریبا ش هیاصول تغذ

 و آموزش پزشکی یار انتشاراترزیدنت

 1سواالت و پاسخنامه فصل 

 

درمشاوره شیردهی دوران بارداری کدام یک ازتوصیه های زیر درمورد مدت تغذیه با شیرمادر  . 1

 ( 1400)بورد  صحبح است؟

 نوزاد را هردوساعت تغذیه کند.الف( 

 دقیقه از هرپستان شیردهد. 10مدت ب( 

 دقیقه از هرپستان شیردهد. 20مدت ج( 

  بر اساس نشانه های گرسنگی شیردهد.د( 

 پاسخ: د

 برای تغذیه شیرخوار، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

 با هر بار درخواست شیرخوار، تغذیه صورت گیرد.

تواند مادر را جهت مادری به علت بد غذایی کودک خود مراجعه کرده است. کدام گزینه زیر می . 2

 (92غذایی صحیح راهنمایی کند؟ )اهواز ایجاد عادات 

 الف( از غذا به عنوان جایزه استفاده شود.

 ب( غذاهای متنوع با  تراکم انرژی باال ارائه شود.

 ج( کودک وادار به اتمام وعده غذایی خود شود.

 د( غذای جدید توسط والدین در حضور کودک امتحان شود.

 د پاسخ:

 توان از وسایل جنبی برای پاداش استفاده کرد.میردسرآفرین است. بلکه استفاده از غذا به عنوان پاداش د

 سؤاالت و پاسخنامه  ؟

  1فصل 
Section 1 
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 15کودکان جلد 

 موزش پزشکیآیار انتشارات و رزیدنت

شوند گزینه صحیح در مورد تغذیه تکمیلی شیرخواران سالم که انحصاراً از شیر مادر تغذیه می . ۳

 (92کدام است؟ )اردبیل 

 شود.ماهگی توصیه می 4الف( عموماً شروع تغذیه تکمیلی از 

 شود.توصیه می(Zn)های دارویی روی تجویز فراوردهب( پس از شروع تغذیه تکمیلی، 

 شود.ج( محدودیت غذاهای حاوی فیتات توصیه می

 شود.د( شروع شیر کامل گاو برای شیرخواران زیر یکسال توصیه می

 ج پاسخ:

 ماهگی است. 6. شروع تغذیه بعد از 1

 تواند استفاده شود.می. شیر گاو بعد از یک سالگی 2

 د.اتوان دمی. بعد از شروع تغذیه تکمیلی مواد حاوی روی 3

 باتوجه به منحنی رشد سازمان بهداشت جهانی، همه موارد زیر صحیح است بجز: )اصفهان( . 4

 شود.الف( تعداد کمتری کودک دارای سوء تغذیه در کشور ما شناسایی می

 از تغذیه با فرموال دارند.ماه با تغذیه انحصاری با شیرمادر، رشد بیشتری  6ب( کودک زیر 

 شود.ساله استفاده می 2 ـ20نمای توده بدنی برای سنین  BMIج( منحنی 

 های وزن به قد بطور مستقل تهیه شده است.د( منحنی صدک

 ب پاسخ:

ماه باید انحصاراً با شیر مادر تغذیه شوند، ولی رشد این نوزادان کمتر از نوزادانی  6شیرخواران زیر  نکته:

 شوند.میکه با فرموال تغذیه است 

یک از موارد زیر در مورد وی صحیح  مادری جهت مشاوره شیردهی مراجعه کرده است. کدام . 5

 (94است؟)دانشگاه ایران 

 دقیقه باشد. 10الف( مدت تغذیه از هر پستان حداقل 

 ب( برای شروع شیردهی منتظر گریه شیرخوار باشد.

 زاد از شیر مصنوعی استفاده کند.های نوج( در صورت مشاهده مکیدن دست

 د( در صورت زود به خواب رفتن نوزاد شیردهی نوبت بعد از همان پستان ادامه دهد.
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 مادر ریبا ش هیاصول تغذ

 و آموزش پزشکی یار انتشاراترزیدنت

 پاسخ:

گذاری است و باید تا زمانی که کامالً خالی شد از همان پستان صورت تغذیه از هر پستان بدون زمان

 پستان ادامه یابد. گیرد و در صورتی که به خواب رود سری بعدی نیز از همان

کدام یک  (Nursing Strike)کند در شیرخواری که به طور ناگهانی از خوردن شیر مادر امتناع می . 6

 (1۳99تر است؟ )بورد تخصصی های زیر مناسباز توصیه

 الف( شروع شیر خشک با بطری به میزان کم

 آلودگی شیرخوارب( ادامه تغذیه با شیر مادر در زمان خواب

 کردن نوک پستان مادر به محلول قندی در هر بار شیردهی ج( آغشته

 د( اضافه کردن شکر به شیر دوشیده مادر و دادن به نوزاد با فنجان

 پاسخ :ب

 شکر، آب در شیر مادر خوار ممنوع است. ،تجویز فرموال

 کرد. توان از شیر خشک استفادهطبق این کتاب در موارد هیپربیلیروبینمی می
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 مادر ریعلل و منطق استفاده از ش

 وزش پزشکییار انتشارات و آمرزیدنت

 منطق تغذیه با شیر مادرعلل و ـ  2فصل 

 

 کند؟هایی جلوگیری می( شیر مادر از چه بیماری1

 

)کرون و سلیاک(، لوکمی شیرخوارگی  SIDS ،IBDهای تنفسی تحتانی، اوتیت مدیا، اسهال حاد، بیماری

(ALL ،AML ،)DM (1  آسم، چاقی، درماتیت آتوپیک، 2و ،)NEC ،سلیاک ،UTI 

 علل و منطق استفاده از شیر مادر
 2فصل 

Section 2 
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 15کودکان جلد 

 موزش پزشکیآیار انتشارات و رزیدنت

 گردد.ها میشیوع و مدت و شدت بیماری ( شیر مادر باعث 2

 دهند:های زیر بهتر پاسخ میخورند به واکسن( کودکانی که شیر مادر می۳

BCG  ـ واکسنTd ولیو ـ )دیفتری، کزاز( ـ پHib 

 شود.می Ecoliعفونت با روتاویروس ـ ژیاردیا ـ شیگال ـ کامپیلوباکتر ـ  شیر مادر باعث  -

4 ) های ریوی:بیماری 

 یافته. های ریوی اند، بیماریماه شیر مادر خورده 4در شیرخواران کوچکتر از یک سال که حداقل 

 طول مدت شیردهی بستگی دارد.های دستگاه تنفسی هم به تعداد و ویزینگ، بیماری

 :DM( جلوگیری از 5

DM1 : اند(، در کودکانی که شیر گاو ماه به صورت انحصاری شیر مادر خورده 3)در شیرخوارانی که برای

پانکراس  الکتوگلوبولین شیر گاو باعث تحریک سلول  اند به خاطر در معرض قرار گرفتن با خورده

 شوند.می 1DMشده و مستعد 

 یافته است که به علل زیر است: 1DM اند، در کودکانی که شیر مادر انحصاری خورده ولی

 اثر روی بلوغ بافتی بافت لنفوئیدی -1

 تعدیل سیستم ایمنی پاسخ به انسولین -2

3-   غلظتIgG .اختصاصی که با رسپتورهای انسولین واکنش دارد 

2DM   با اثر بر کنترل وزن و تنظیمfeeding باعث ، 2DM گردد.می 

 چاقی

 دهند قادر به تنظیم کردن تغذیه دهند یا فقط فرموال میمادرانی که شیر مادر را با فرموال با هم می

 باشند.های سیری در شیرخوارشان نمیشیرخوار با نشانه

 اشد که بهای شیرخوار برای شیر خوردن از پستان میتوان به تنظیماز موارد دیگر علت چاقی می

 شود.باعث خودتنظیمی شیرخوار و جلوگیری از چاقی می

شود فرد شیر دهنده تا زمانی که شیر بطری را تمام کنند باعث میمواردی که در بطری شیر درست می

 گردد.وزن در دوران شیرخوارگی می دهند که باعث کند شیر می
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 مادر ریعلل و منطق استفاده از ش

 وزش پزشکییار انتشارات و آمرزیدنت

 برابر باعث   6شوند( با فرموال تغذیه میماهگی )در شیرخوارانی که  4* شروع تغذیه جامد قبل از 

 شود.چاقی می

 * در شیر مادر خواران زمان شروع غذای جامد با چاقی ارتباطی ندارد.

  :های گاوی محروم کرد.های مخصوص به خصوص پروتئینژنرژیم غذایی مادران را نباید از آنتینکته 

  شود.انحصاری با شیر مادر توصیه میماهگی( تغذیه  4-6ماهگی ) 6ماهگی تا  4تا سن 

 آسم و آلرژی:

سال و  4تغذیه انحصاری با پستان مادر باعث کاهش بروز درماتیت آتوپیک ـ ویزینگ زودرس سن زیر 

 گردد.سال اول زندگی می 2آلرژی به شیر گاو در 

 NEC: 

 گردد:می  NECتغذیه با شیر مادر به دالیل ذیل باعث 

1 )IgA ترشحی 

 استیل هیدروالز( 2

3 )Epidermal Growth Factor (EGF) 

 ( سیتوکین4

 گردد.می cognitiveشیر مادر باعث بهبود رشد 

 :از مزایای دیگر 

 ( ایجاد خاصیت ضد دردی در پروسیجرهای دردناک1

2 ) ROP 

دارد که در شیر مادر  long-chain poly unsaturated fatty acidدهد که ربط به می ( حدت بینایی را 3

 .است 

4 ) های متابولیکمیزان بیماری 

5 ) BP  و low density lipoprotein concentration (LDL ) 
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 15کودکان جلد 

 موزش پزشکیآیار انتشارات و رزیدنت

 مزایای شیر مادر برای مادران:

1 )  خونریزیPost partum 

 ( بهبود خیلی سریع رحم2
 اکسی توسین به خاطر تحریک نوک پستان به دلیل    

3 )  پیوند بین نوزاد و مادر و استرس 

 های استرسی باعث هورمون گردد.استرس می 

 یابد.می دهند، بعد از زایمان در کسانی که به نوزادان خود شیر نمی افسردگی( 4

5 ) شود )البته به علل مختلف بستگی دارد(.وزن در زنان شیرده تسهیل می 

 زایمان:( ایجاد آمنوره و فاصله گذاری بین 6

 شود خونریزی کم شده، آنمی اصالح گردد و ذخایر آهن کامل گردد.آمنوره باعث می 

سالگی شیردهی با کمکی  2ماه تغذیه انحصاری شیر مادر و تا  6شیردهی تا سال دوم اندیکاسیون دارد. تا 

کودک فعلی  ماه از 20ـ24ها ایجاد کند و شیرخوار بعدی سال بین حاملگی 1تواند فاصله حدود می

 شود.فاصله سنی داشته باشد که این باعث کاهش مورتالیته شیرخواران می

 یابد.های کاردیوواسکوالر کاهش می( بیماری7

HTN  هیپرلیپیدمی ، دیابت ، 

8 ) ریسک کانسر پستان و تخمدان 

 بدهد.ماه شیر  6سال و بیش از  20یابد که زن زیر این ریسک واضحاً زمانی کاهش می

  ماه شیردهی بکند، نسبت به کسی که اصالً  3-6سال و یا  20ریسک نسبی زمانی است که زن باالی

 شیردهی نکرده است.

9 ) IIDM   به ازای هر سال شیردهی ریسکIIDM  یابد.می 

  در خانمی که سابقه دیابت حاملگی(gestational)  دارد، شیردهی اثر خاصی روی .ریسک دیابت ندارد 

یابد که با مینرالیزاسیون دوباره در دوران از شیر گرفتن می ( دانسیته استخوان در طول شیردهی 10

 همراه است.

جلوگیری از دست دادن مینرال استخوان ندارد و کاهش دانسیته های کلسیم تأثیری در و دادن مکمل

در این دوران اثری طوالنی در استئوپروز دوران پره مونوپوزال ندارد.
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 مادر ریعلل و منطق استفاده از ش

 وزش پزشکییار انتشارات و آمرزیدنت

 2سواالت و پاسخنامه فصل 

 

 (90)قزوین باشد؟ کدام یک جزء معیارهای کلی در پیشگیری از اوتیت مدیا می . 1

 ب( میرنگوتومی الف( آدنوئیدکتومی

 بیوتیکید( پروفیالکسی آنتی ج( تغذیه با شیر مادر

 ج پاسخ:

AOM  گردد.میبا شیر مادر پیشگیری 

 :کندیم یریجلوگ یلذ یاهیماریمادر از ب یرش

 یرخوارگیش ی، لوکمیاک(کرون و سل) SIDS، IBD ی،تحتان یتنفس هاییماریاسهال حاد، ب یا،مد اوتیت

1 )ALL ،AML، DM  

مادر خوار  یرشکر، آب در ش ،فرموال تجویز یاکسل ،NEC یک،آتوپ یتدرمات ی،آسم، چاق (2

 ممنوع است.

 

 سؤاالت و پاسخنامه  ؟

  2فصل 
Section 2 





 

 

 


