ﺗﻨﻬﺎ  ۰۵درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۰۶درﺻﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺰارﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﺳﺰارﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ  ۰۵درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
“ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺧﺸﺎﻧﯽ ”در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ﺗﻨﻬﺎ ۰۵
درﺻﺪ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺮ ﻫﺰار ﮐﻮدک  ۰۰۲ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻻزم اﺳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
رﺧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺰارﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۰۶درﺻﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺰارﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﺳﺰارﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدران ﻧﯿﺰ از ارزش اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﺮ اول ﯾﺎ آﻏﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ در دوران ﺑﺎرداری آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺎدران
ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم در ﺷﯿﺮ ﻧﺪادن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک را ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻮﻃﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻮﻃﯽ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ :ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در رﺷﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻮدک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ راه ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/zA6XXQ:

