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شیردهی از دو جهت برای کودک اهمیت دارد، یکی برطرف کردن نیازهای جسمی و فیزیکی و تامین مواد غذایی و

ریزمغذی های مورد نیاز برای رشد کودک (که متخصصان اطفال در این مورد صاحب نظرند و اغلب شیردهی را در ۶ماه اول

زندگی کودک ضروری میدانند و توصیه میکنند حتما در سال اول زندگی و ترجیحا تا 2سالگی ادامه داشته باشد.) و دیگری از

نظر عاطفی توصیه می شود از همان اولین لحظه های بعد از تولد شیردهی صورت بگیرد و تماس فیزیکی بین و مادر و

کودک ایجاد شود. تماس فیزیکی کودک با بدن مادر که در شیردهی رخ می دهد یک رابطه عاطفی بین مادر و کودک ایجاد

می کند و کمک می کند پدیده دلبستگی در کودک بهتر شکل بگیرد. 

فواید شیردهی برای مادر
از طرفی شیردهی برای مادر نیز فواید جسمی و روانی دارد. شیردهی موجب تعادل هورمونی در بدن مادر می شود و به
کاهش وزن و برطرف کردن اضافه وزن دوران بارداری کمک می کند. همچنین شیردادن احساس بهتری در مادر ایجاد

می کندو پدیده دلبستگی در مادرانی که به کودکشان شیر می دهند تسهیل می شود. بنابراین شیردهی با توجه به  فواید

جسمی و روانی ای که برای کودک و مادر دارد و بهتر است صورت بگیرد.

چه وقت کودک را از شیر بگیریم؟
بهترین زمان از شیرگرفتن کودک پایان ۲ سالگی است. پدیده اضطراب جدایی که به طور طبیعی رخ می دهد و در یک تا یک

و نیم سالگی به اوج میرسد بعد از ۲ سالگی فروکش می کند. بنابراین پایان ۲سالگی که اضطراب جدایی کاهش پیدا کرده
است و پدیده دلبستگی هم صورت گرفته است بهترین زمان از شیر گرفتن کودک است و کودک از نظر روانی تکاملی

آمادگی الزم برای این کار را دارد.

این تصور که از شیرگرفتن در این سن موجب وابستگی بیشتر و سختتر شدن از شیر گرفتن میشود درست نیست. اینکه

برخی کودکان بیش از حد به مادر وابسته می شوندمعموال علل دیگری دارد و به شیردهی ارتباط ندارد. کودکانی که از نظر

سرشتی کودکان وابسته و مضطربی هستند و لحظه ای از مادر جدا نمی شوند و نمی توانند در کنار فرد دیگری از فامیل مثل

پدر یا مادربزرگ آرامش بگیرند ممکن است عالئمی از اضطراب و وابستگی را نشان دهند و یا اگر مادر خیلی حمایت گر،

وسواسی ،کنترل کننده و نگران باشد ممکن است رفتارهایی انجام دهد که کودک را به خود وابسته کند. و در چنین شرایطی

ممکن است از شیر گرفتن کودک سخت تر و طوالنی تر شود. 

چطور کودک را از شیر بگیریم؟
به هر حال هر زمان کودک را از شیر بگیریم یکی دو هفته مادر و کودک تحت استرس خواهند بود اما در طول تاریخ همه
مادران توانسته اند این کار را انجام دهند. مدتی پس از قطع شیردهی ممکن است خواب و اشتهای کودک دچار اختالل شود

و مادر باید صبر و بردباری داشته باشد. مادر نیز دچار مشکالتی می شود، ممکن است از نظر جسمی سینه هایش بزرگ و
دردناک شود و از نظر روانی جدایی از کودک و ترک عادت ۲ سال شیردهی برایش سخت باشد. به خاطر فشار روانی نباید از

شیر گرفتن کودک به تعویق بیفتد. پایان دادن به شیردهی یک تغییر است که هم برای کودک و هم برای مادر استرس ایجاد
می کند اما اگر مادر در رفتارش ثبات داشته باشد بعد از یکی دو هفته موفق می شود این کار را انجام دهد.

 



قطع شیر دهی به چه روش هایی انجام می شود؟
ممکن است تصمیم بگیرید فاصله شیر دادن به کودک را به تدریج زیاد کنید تا زمانی که کودک را کامال از شیر بگیرید. برخی از

والدین ممکن است الگویی ایجاد کنند که مثال کودک روزها شیر نمی خورند و فقط شب هنگام خواب شیر مادر را می خورد. برخی

دیگر از مادران تصمیم می گیرند یک دفعه و به طور کامل کودک را از شیر بگیرند. 
 نکات زیر را در مورد از شیر گرفتن کودک در نظر بگیرید:

_ زمانی اقدام به این کار کنید که احساس می کنید از نظر جسمی و روانی آمادگی این کار را دارید. اگر از نظر جسمی بیمار و یا
مضطرب، عصبی و تحت فشار استرس هستید ممکن است زمان خوبی نباشد که یک استرس دیگر را به خود تحمیل کنید.

_ زمانی اقدام به از شیر گرفتن کودک کنید که کودک از نظر جسمی سالم باشد و بیمار نباشد. همچنین اگر کودکان خیلی به شما
وابسته است، بیقرار و کم خواب است و یا مسائل دیگر رفتاری دارد قبل از شیر گرفتن با روانپزشک یا روانشناس کودک

مشورت کنید.

_ خود را آماده که ممکن است بین یک تا دو هفته درگیر این مسئله باشید در نتیجه برنامه های خود را از قبل بچینید و شرایطی
را فراهم کنید که برنامه های مختلف زندگی شما با هم تداخل نکند مانند: مسافرت، میهمانی، برنامه کاری که وقت شما را

می گیرد یا به شما استرس وارد می کند و ...

_ خود را اماده کنید که کودک شما ممکن است بدقلق، بدخواب و بد غذا شود در نتیجه باید صبور باشید و بتوانید یک الگوی
رفتاری توام با آرامش را ادامه دهید. 

_ چنانچه تصمیم دارید یک دفعه و کامل کودک را از شیر بگیرید سعی کنید در زمان بی قراری و گریه او به روش های دیگری غیر از
مکیدن پستان او را آرام کنید مانند بغل کردن، خواباندن روی شانه خودتان یا پاها و تکان دادن او و....

_ قبل از اینکه کودک را از شیر بگیرید سعی کنید کودک را با روش خوردن شیر غیر از مکیدن مانند نوشیدن شیر پاستوریزه با
لیوان یا نی و... آشنا کنید.

_ پدر در این زمان باید در کنار شما و کودک باشد و زمان هایی را با کودک گذرانده و با بازی یا مراقبت از او سرگرمش کند و
همچنین با کمک کردن به شما باری را از دوش شما بردارد.

_ فراموش نکنید که همه آدم هایی که در پیرامون شما هستند زمانی کودک بوده و شیر می نوشیده اند ( یا شیر مادر و یا شیر در
شیشه) و مادران آن ها موفق شده اند آن ها را از شیر بگیرند پس شما هم می توانید.

 
 


