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شیر مادر و جلوگیری از 

 بارداری
6931اسفند ماه : تاریخ بازنگری    

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

باشد اما مستعد بارداری باشید ، بنابراین فقدان قاعدگی 

دلیل محکمی برای عدم استفاده از وسایل پیشگگگیگری      

بنابراین در صورت استفاده از غذاهای کمکی .  نمی باشد 

یا سایر مکمل های غذایی چنانچه قصد بگاردار شگدن       

 . ندارید حتما از یک وسیله پیشگیری استفاده نمایید 

 آیا دارای قدرت باروری هستید ؟ 

 :موارد زیر را بررسی کنید 

 آیا دوران قاعدگیتان بازگشته است ؟ - 1

در صورت بازگشت دوران قاعدگیتان ، شیر دهی دیگگگر   

درصگد   ۵اما حدود .  تواند شیوه قابل اعتمادی باشد  نمی

ها حتی قبل از اولین دوره قاعدگیشان تگمگمگک     از خانم

به همین دلیل مادرانگی  . کنند و بارور هستند  گذاری می

دهند ، حگتگی بگدون       گاه به نوزادشان شیر می گاه به که

 .شوند  شروع دوران قاعدگیشان باردار می

 دهید ؟ آیا کمتر به او شیر می- 2

همین که نوزاد به طور طبیعی شروع به فاصله گگذاری    

های شبگانگه او      هایش می کند ، خواب میان شیرخوردن

طوالنی تر می شود و شما نیز مقدار غذاهای جامد او را   

دهید ، به احتمال زیاد استفگاده از شگیگوه         افزایش می

 .فقدان قاعدگی دوران شیر دهی دیگر موثر نمواهد بود 
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توان از شیر  های باروری سبقت گرفته و دیگر نمی هورمون

دهی برای فاصله گذاری طبیعی میان کودکان اسگتگفگاده    

اگر قصد دارید کودکتان را به خواب در تمگام شگ      .  کرد 

 .عادت بدهید ، به زودی قدرت باروریتان باز خواهد گشت 

های مکمل و پستتتا ت      از دادن شیشه شیر  -  3

هگای     برای اینکه سطح باالی هگورمگون    :  اجتناب کنید  

تولید کننده شیر را حفظ کنید تا از بارداریتان جلوگیگری  

 .کنند ، کودک باید فقط سینه شما را بمکد 

: دادن غذاهای جامد را به تعویق بیا دازید     -   4

مگاهگگگی     1برای دادن غذاهای جامد به او حداقل باید تا 

ها به عنوان غذای مکمل استفاده  صبر کرده و سپس از آن

اگر با شروع غذاهای جامگد  .  کنید ، نه جایگزین شیردهی 

خورد ، کگمگی از      متوجه شدید که نوزادتان کمتر شیر می

 .های جامد بکاهید  غذا

بینید، کلید استفاده از شیوه شیر دهگی و     همانطور که می

مطگالگعگات نشگان       .  فقدان قاعدگی شیر دهی، تکرار است

مرحله شیوه فقدان قاعدگی شیگر   ۴هایی که  اند خانم داده

کگنگنگد بگه طگور           دهی را که در باال ذکر شد ، دنبال می

ماه تا زمان بازگشت قاعدگی و قدرت بگاروری    6۴میانگین 

 .فاصله دارند 

 ممکن است که قاعدگی شما برنگشته : توصیه مشاور 
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در صورتی که بین این مدت خانم قاعده شود بایگد از    *  

آی یو دی ، قرص شیردهی ، آمگپگول     :  هایی نظیر  روش

 .تزریقی بهره برد 

تاثیر گذاری فقدان قاعدگی شیردهی به عنوان یک 

مشااباه   ) درصد است  ۸۹پیشگیری کننده طبیعی 

 ( های مصنوعی  شیوه

 :فقط در صورتی که موارد زیر را رعایت کنید 

برای اینکه مگیگزان     :  پی در پی به او شیر بدهید   -1

 های تولید کننده شیر در سطح باالیی قرار داشته هورمون

های باروری جلوگیری کگنگنگد،     باشند تا از ترشح هورمون

یعگنگی بگه      .  محدود دارید نیاز به شیر دهی پی در پی و نا

طور معمول حداقل هر دو تا سه ساعت در روز باید به او   

 . شیر بدهید و یا به تعداد دفعاتی که نوزادتان نیاز دارد 

هگای     از آنجایی کگه هگورمگون     :  شیردهی شبا ه   -  2

ترین میزان خود قرار دارنگد،     باروری هنگام خواب در باال

های تولید کننده شیر که از افزایش  باید به حفظ هورمون

از .  کنند، ادامه دهید تممک گذاری در ش  جلوگیری می

خگوابگنگد،       آنجایی که نوزادانی که در کنار مادرشان مگی   

معمواًل در طول ش  پی در پگی شگیگر مگادرشگان را              

نوشند ، خواباندن کودک در کنار خودتان ، یگکگی از        می

. های به تاخیر انداختن قدرت باروری است    ترین راه موثر

 همین که کودکتان خوابیدن در تمام ش  را آغاز کند ، 

هفته بعد  1در صورتی که . مادر هنوز قاعده نشده باشد  -2

از زایمان قاعده نشدید برای حصول از عگدم حگامگلگگگی          

آزمایش بارداری انجام دهید و بعد از آن یکی از روش های 

، کاندوم ،الینسرنول ، آمگپگول     IUDپیشگیری را از قبیل 

 .انتماب کنید ... تزریقی و 

الگبگتگه    .  ماه از تاریخ زایمان نگذشته باشگد     1بیش از   -9

دهند  مادرانی که به کودک خود غذای کمکی و مایعات می

باید حتماً یکی از روش های پیشگیری از بارداری را به کار 

باز هم  تاکید می کنیم که بهتراست از یگکگی روش     .  برند 

 .های پیشگیری از بارداری را انتماب کنید 

سه شرط در روش قطع قاعدگی در زمان شیردهی 

 :وجود دارد 

 تغذیه تنها با شیرمادر .6

 .ساعت فاصله بین شیردهی کودک باشد  ۴کمتر از  .2

 .در ش  نیز مادر کودک را با شیر خود تغذیه کند  .9

 : کات قابل توجه 

ماه اول زایمان به نگدرت اتگفگا          1احتمال بارداری در *  

افتد و در این شرایط دیگر نگیگازی بگه اسگتگفگاده از              می

باشد و تنها باید از روش کاندوم  های ضد بارداری نمی روش

 .استفاده کرد 

در بیشتر موارد شیر مادر عالوه بر این که بهترین روش   

های پیشگگیگری    تغذیه نوزاد است ، یکی از بهترین روش

البته چون ضری  اطمینان .  شود  از بارداری نیز تلقی می

این روش صددرصد نیست ، ممکن اسگت الزم بگاشگد        

مادری که به کودکش شگیگر مگی دهگد ، از قگرص                

ممصوصی نیز برای پیشگیری از بارداری استفاده کگنگد   

( الینستگرنگول  ( که در اصطالح عام به آن قرص شیردهی

گفته می شود خصوصیت این قرص ها در این است کگه  

تاثیری روی شیر دهی ندارند و صد البته باعث افگزایگش   

 .شیر نیز می شود 

در صورتی که سه مورد ذیل رعایت شود ، شیر مادر 

عالوه بر این که بهترین روش تغذیه  وزاد خواهتد  

های پیشتیتیتری از       بود ، یکی از بهترین روش

 :شود  بارداری  یز تلقی می

. ماه تنها تغذیه کگودک ، شگیگرمگادر بگاشگد                1تا   -6

 (شیردهی مداوم ) 


