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زینب شیخ بصیري
:خالصه مقاله

93شیرمادر در شهرستان گناوه در سال عنوان : بررسی شاخص تغذیه انحصاري با

ارتقاء سطح سالمت آنان به پیشگیري از ابتال به مرگ و میر شیرخواران ومقدمه : نقش بی نظیر تغذیه با شیرمادر در
کودکی از جمله برابر بسیاري از بیماري هاي شایع دورانشیرخواران را دراست. تغذیه با شیرمادر خوبی شناخته شده

آنان محافظت می کند.هدف : با توجه به گوارشی و در نتیجه از علل عمده مرگ و میرعفونت هاي مکرر تنفسی و
با شیرمادر می انحصاريشهرستان وجود دارد و باعث شکست تغذیهباورهاي غلط در مورد تغذیه با شیرمادر دراینکه

:در شهرستان انجام شده است.مواد و روش هاهدف تعیین درصد تغذیه انحصاري با شیرمادرشود، این بررسی با

کودکانی که کودك صورت گرفت. در این بررسی جهت120روي این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی است که بر
مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي ماهگی به6واکسیناسیون انجام مراقبت و روزگی بودند و براي180±7سن 

تحلیل تجزیه وExcelاطالعات جمع آوري و در نرم افزار.مراجعه نمودند، پرسشنامه تکمیل گردیدبهداشت
درصد، تغذیه با 43.33شیرمادر بررسی نشان داده شد که تغذیه انحصاري باگردید. نتایج و یافته ها : در این

در صد موارد فقط در روز هاي89.33درصد است. 15درصد و تغذیه توام ( شیرمادر و شیرمصنوعی ) 10صنوعی شیرم
اند. بحث : با توجه به پایین شیرمادر شروع به تغذیه با سایر موارد شدهابتدایی جهت درمان زردي و یا عدم کفایت

مادران باردار در سه ماهه آخر بارداري صورتموزشانحصاري با شیرمادر برنامه ریزي براي آبودن درصد تغذیه
نمایند که در صورت بایست مادران را به گروه هاي حمایتی معرفیگیرد. همچنین بیمارستانهاي دوستدار کودك می

خانواده است که بایستی برنامه ریزي جهتهدایت شوند. از سنتی ترین گروه هاي حمایتیبروز مشکل راهنمایی و
.ن گروه صورت گیردآموزش ای
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