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از نظر ظاهر
دست و پاهای الغر و تون عضالنی کم، دهان کوچک و فاقد الیه های چربی در گونه ها◦
 فیزیولوژیکیتکامل عدم
 متابولیکیتکامل عدم
و رمیافزاای  ریکزه هوتزوت   وگلیکوژن باعث زیرپوستی وچربی قهوه ای کمبود چربی ◦

(با مادرSTSتغذیه مکرر پستانی و :پیشگیری)میشوددر یک نوزاد نارس هوتوگلوکمی
 عصبیبلوغ سیستم عدم
گزردن  ر و ساشکال درکنترل <<تون عضالنی ضعوف سیستم حرکتی تکامل نیافتهه و  ◦

دن ومکوز ضزعوف  لچ  ، (خمیده به وضعیت تمایل و وضعیت کشیده عدم حفظ خود یک )
.  در ادامه تغذیه پکتانی ناکارآمد و اشکال 

ویژگی ها و نوازهای خاص نوزاد نارس 
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 (ثانیه20وقفه تنفسی بیش از )برادی کاردی، تنفس نامنظم، و آپنه  ،
 ی در عامل نگرانز عمده ترین ، در حفظ اشباع اککوژن کافیمشکل

.می شودمحکوب حون تغذیه 
 ثبات مورد انتخاب یک روش تغذیه عمدتاً بر اساس حفظتصمیم گیری در

.می شودفیزیولوژیکی نوزاد انجام 
 نزه  ، ومی شزود تغذیه با بطری مشاهده فوایولوژیکی در ثبات عدم

.در تغذیه پکتانی

عدم تکامل فوایولوژیکی 
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( شواهدبرولی نه مبتنی )های رایج حسب فرضیه با توجه به مطالب ذکر شده و بر 
:کهمی توان  گفت آیا 

نباید د ، به یه سطحی از تکامل برسکه نوزاد نارس زمانی تا پکتانی تغذیه 
انجام شود؟
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 نوزاداساس ارزیابی آمادگی نارس بر آغاز شیردهی به نوزاد :
 پس از قاعدگی سنPMA؟
 وزن ؟ داشتن حداقل
 ا ارزیابی مهارت های تغذیه ای ارائه شده برای تغذیه از راه دهان در نوزادان نارس ، صهرف

.بر اساس مشاهداتی بودکه در خالل تغذیه با بطری ، انجام شده بود
 دهانی ؟خاص برای تحریک برنامه

 (دهانی در قسمت بیرونی و داخل)توسط ماساژ با دست برای تغذیه پستانی آمادگی
ممکهن  Premature Infant Oral Motor Intervention (PIOMI)از قبیهل  

.شودتأخورهای بی مورد و اتالف وقت در شروع شوردهی منجر به است 

شاخص هایی برای آغاز تغذیه دهانی درنوزاد نارس
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لذا شوردهی بایکتی بر اساس تکهول درتوانمندی نوزاد،
و نه ارزیابی در آمادگی او ، آغاز شود
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غذیه از برای آغاز تپیش نیازی به عنوان هماهنگی در مکودن و بلع و تنفس
.می شودراه دهان در نظر گرفته 

 ل از حاصه اکثرا نتیجهه گیهری ههای    مطالعات مربوط به تغذیه پستانی، درغیاب
سهبت داده  به اشتباه به تغذیه پسهتانی ن بطری با تغذیه واکن  های نوزادبه 

.  شده است
 و بهه تغذیهه از بطهری   فوایولوژیکی نزوزاد نزارس   واکن  های مقایسه در

. تپکتانی را نشزان داده اسز  مطالعات به وضوح ارجحوت تغذیه پستان، 

تانیپایداری فوایولوژیکی در خالل تغذیه پک
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 بطری در مطالعات انجام شده عبزارت رایج در خالل تغذیه با مشاهدات
:بودند از

بلعیدن و تنفسدر مکیدن و ناهماهنگی ◦
سزط  آپنزه،کاه   ، تزنفس تعداد کاه  ، برادی کاردیبهروز  افزایش ◦

تغذیهه و  ز پیشرونده در اشباع اکسیژن پوستی پس ا، کاهش اککوژناشباع 
بدندمای کاه  
خولزی نزارس  در خزالل تغذیزه     نزوزادان  و نوزادان حالی که همان در 

.  بوده اندپکتانی دارای وضعوت پایداری 

(ادامه)پایداری فوایولوژیکی در خالل تغذیه پکتانی
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 نسهبت  می شونددر هنگام بلع در نوزادان نارسی که از بطری تغذیه آپنه
.  شایعتر استترم نوزاد به 

 در نهوزادان اواخهر نارسهی    بطهری حتهی   یک مطالعه هنگام تغذیه بها  در
late preterm   مههواردی ماننههد آپنههه،   36-35در هفتههه هههای  ،

شهده  گهزارش  برادیکاردی، و کاهش اشباع اکسهیژن در خهالل مکیهدن،    
است

(ادامه)پایداری فوایولوژیکی در خالل تغذیه پکتانی
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 برنامه مراقبت تکاملی بر اساس ارزیابی شرایط فردی نوزادNIDCAP*
نزوزاد  مراقبت بر اساس مرحله تکاملی و وضعوت پاشزکی فراهم سهازی  مدل بالینی برای یک ◦

.می شود محسوب 
 اولزون  اسزترس زا  کاه  عوامزل  بخش نهوزادان و  در فوایکیاصالح محوط از پس

 ,Beckerشده است مشاهده تغذیه دهانی و آخرین تغذیه با لوله در نوزادان نارس 

Grunwald, Moorman, & Stuhr, 1991

 مبتنی بر مشاهدات مراقبت هایی  خیلی نارس که نوزادNIDCAP   مهی کردنهد   دریافهت
ل بزا  زودتر به تغذیزه کامز  می بردند متداول بهره مراقبت های نسبت به نوزادی که از 
Alsیافتند بطری یا پکتان دست  et al., 1994

ی تکهول تغذیه پکتانی توسط مراقبت تکامل

*Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 
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 فین بهه  که در آن طراست ارتباط دوطرفه یا نوعی با مادر مراقبت یا تعامل بین نوزاد
.  می گذارندطور متقابل بر یکدیگر اثر 

 ح صهال واکنش های نوزاد ارا بر اساس رفتار خود و محوط مراقب دقیق و حساس یک
.  می کند

 اسهت  سی، مهی کننهد  ایفا نوزاد خود در زندگی منحصربه فردی از آنجا که والدین نقش
در و مشهارکت حضور نامحدود والدین بایستی شرایطی را برای حمایت از گذاری ها 

خصصهین  متصورت هماهنگ با تصمیمات به تغذیه  نوزاد با توجه به تصمیم گیری ها 
ت از  مکزوولوت تغذیزه و مراقبز   فراهم نمایند، و والدین باید برای به عهده گهرفتن  

.خود به محض آمادگی و توانایی او، تشویق شوندنوزاد  

ی تکهول تغذیه پکتانی توسط مراقبت تکامل



NIDCAPنشانه های گرای  و اجتناب نوزاددر خالل شوردهی بر اساس 

Cues of Avoidanceاجتنابهای نشانه Cues of Approachگرای های نشانه

Autonomicخودکارعصبیدستگاه System

ندتیاکندنامنظمتنفسکند؛یاتندقلبضربانمنظمقلبضربانوتنفس

هیپوکسیآپنه،تنفسی،هایوقفهکافیاکسیژناشباع

قرمزیاصورتی:پایدارپوسترنگ
ی،قرمززردی،سیانوز،،شدنگلمگون،گیهپریدرنگ

رنگتغییرات

پایدارگوارشیعملکرد
وع؛مدفدفعهنگامدرکردننالهزدن؛عق،شیربرگشت

زدننفسنفسوکشیدنآهحالت

لرزشناگهانی،حرکاتپریدن،جاازسکسکه،گهگاههایپریدنجاازوناگهانیحرکات



NIDCAPنشانه های گرای  و اجتناب نوزاددر خالل شوردهی بر اساس 

های اجتنابنشانههای گرای نشانه
Motorحرکتیدستگاه System

-ستدباموقعیتحفظودستیابیعضالنی،تونحفظ

دهانکاملکردنبازوشده،خمبدنوپاها،ها،
صورت،وبدن،پاها،ها،دستدرضعیفعضالنیتون

زباندادننشان

؛وپادستبامادربدنلمسپستان؛بهشدنترنزدیک
یرشخوردنولعبالیسیدن؛دهان،حرکاتزدن؛لبخند

،منقبضکشیده،وضعیتدربدن:زیادعضالنیتون
تسمبهبدنیا/وسرکردنخمپاها؛/هادستکشیدگی

شدهبازهمازانگشتانشدن؛دورعقب،

شت،انگگرفتنپستان؛بهزدنچنگمکیدن؛جستجو،
مادربدنگرفتنغیره؛وپستان

؛(grimace)چهرهکشیدنهمدرشده؛گرهمشت
تننگرفزیاد،شدنخمشده؛منقبضزبانآوردنبیرون

مادربدن
گناهماهنوناگهانیحرکاتپراکنده؛خوردنتابوپیچهماهنگوهموارحرکات



NIDCAPنشانه های گرای  و اجتناب نوزاددر خالل شوردهی بر اساس 
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اجتنابهای نشانههای گرای نشانه
Behavioral Statesرفتاریهای حالت

عمیق؛خواببیداری؛یاخوابپایدارهایدوره
هاحالتتشخیصدرسهولت

مانچشباپراکندهحرکاتآلودگی،خواب)؛پراکنده/سبکخواب
بیداریکوتاههایدوره؛(بسته

متمرکزنگاهبایابیجهتمادر،بهکردننگاه
ساساحبیوسردنگاهباهاچشمکردنبازسریع؛حاالتتغییر

نگرانزده،هیجانترسیده،نگاهیباشدنخیرهیا

خوابآرام،شدنبیدار:هموارطوربهحاالتتغییر
سادگیبهرفتن

آشفتهفعالیتپذیر؛تحریکسختی؛بهشدنآرام

مزاحمهایمحرکازجلوگیریدرمحدودتواناییکردن؛گریههامحرکآسانیبهدفع



NIDCAPنشانه های گرای  و اجتناب نوزاددر خالل شوردهی بر اساس 

های اجتنابنشانههای گرای نشانه

,Attentionتعاملتوجه، Interaction

یااشیادیگرصدا،مادر،چهرهسمتبهگیریجهت
ابروهاکشیدنهمدرابروها؛آوردنباالرویدادها؛

"ورشنا"چشماندیگر؛طرفبهشدنخیرهبرگرداندن؛رو
اطرافبهچرخیدنیادیگرسمتبهسمتیاز

هاچشمبستنشدن،آلودهخوابکردن،گریهقراری،بی"اوه"گفتنمانندهالبکردنغنچه

کردنعطسهکشیدن؛خمیازهچهرههایحالتکردنتقلیدگفتاری،حرکات

(cooing)کردنآغوآغو
/حرکتی/غیرارادیعصبیدستگاهدراجتنابهاینشانه

رفتاری



(  1)رفتار مادر در خالل شوردهی به نوزاد نارس

عدم توجه و  غورحکاس بودن  Sensitivityتوجه و حکاس بودن 
وسنامحسعالئممشاهدهونوزاد،بیداریهنگامبیداری،هاینشانهمشاهدهبا

.کندمینزدیکپستانبهنوزادرامکیدن،نوزادبهتمایل
اننشمکیدنبهتمایلازعالمتیگونههیچواستنوزادخوابکههنگامی

.کندمینزدیکپستانبهدهد،نوزادرانمی
دا،سروصمستقیم،نوربرابرنوزاددرکهجاییکند،میانتخابآراممکانی

.شودمیمحافظت
.کندمیانتخابسروصداومستقیمنوربامکانی

ثبیتتبرایگیرد؛میقرار(لمیده)نشستهنیمهیاعمودیوضعیتیکدر
.دهدمیقراربالشیکرویبرنوزادراشیردهی،وضعیت

.شودمیپستاننوزادبهدسترسیمانع

وکنزیردردهانوعقب،سمتبهکمیسرمستقیم،بدنبانوزادوضعیت
.کندمیحمایتپستان،

تقیمنوزادمسبدندارد،مینگهبدنوسربراینامناسبگاهتکیهبارانوزاد
.نداردقرارپستاننوکزیردردهانچرخد،میطرفینبهسرنیست،

پوششبایاخودلباسازدهد،میقرارشدهجمعپاهایوهادستبارانوزاد
KMCهایتنشبرابرازنوزاددرمحافظتوحمایتبرایمشابهمواردیا
ادهنوزاداستفمداومحمایتبرایخودهایدستازکند؛میاستفادهسرمایی

.کندمی

.داردمینگهکشیدهذشدهپاهایودستهابارانوزاد
د؛کننمینوزاداستفادهدهیوضعیتبرایدیگرهایمحافظیاهاپوششاز

.پوشاندنمینوزادرا

دداًمجکهکندمینوزادکمکبهآرامیبهکشدمیعقبراخوداگرنوزادبدن
نوکنوزادباهایلبمالیمتماسباگیرد؛قرارشدهجمعوضعیتیکدر

.دهدمیارائهنوزادبهراپستانجستجو،رفلکسایجادبرایپستان

نوزادواکنشیبدنشدنکشیدهبهدهد؛میحرکتبارهاراخودهایدست
اقعمودرنوزادراوضعیتدهد؛میتغییربارهارانوزادوضعیتدهد؛نمینشان

.کندنمیتنظیمضروری



(2)رفتار مادر در خالل شوردهی به نوزاد نارس 
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عدم توجه و  غورحکاس بودن  Lack of Sensitivityتوجه و حساس بودن 
د،کناستراحتاوکهدهدمیاجازهدهدنمینشاننوزادواکنشهنگامیکه

الئمعمشاهدهباکند؛میصبرشدنبیدار/مکیدنبهتمایلعالئمبرای
ادپستاننوزبینیکهطوریکند،میترنزدیکخودبدنبهنوزادرا،جستجو

.شودمیفشردهپستانرویبرویچانهونمودهلمسرا

معدرغمعلیکند؛میاودهانواردراپستاننوککند؛میبازنوزادرادهان
بهرانوزاددهد؛میپستانگرفتنبرایخودتالشنوزادبهسویازواکنش

یادندارتماسپستاننوزادباچانهدارد؛مینگهبدنازدوروناپایدارطور
.شودمی"فشرده"پستانرویبربینی

.شودنوزادنمینادرستوضعیتمتوجه.کندمیتوجهپستانزیرنوزاددروضعیتبه
.دهدنمیانجاماصالحیگونههیچ.کندمیاعمالرامناسباصالحاتنیازصورتدر

.کندمینوزادتوجهبهگاهیکند؛میمعطوفمحیطبهراخودتوجه.اردندتوجهیمحیطبهزیادوکند؛مینوزادمعطوفبهعمدتاًراخودتوجه

.رسدمینظربهحوصلهبییاناراحتمضطرب،نگران،.استآرامایچهرهدارای
یهامکیدنوعدهدرخاللنوزادنوزادطوالنیتنفسیهایمکثهنگامدر

لچظحفمنظوربهپستانبافتمالیمفشردنیاکردنصحبتبامکرر،
تشویقمکیدنبهرانوزادسخت،باکامنیپللمسیتحریکطریقازعمیق

،شوهرشباآرامصدایباگاهیاستممکناست،ساکتاغلبکند؛می
.کندصحبتدیگرافرادیاکارکنان

دن،بوصورتدادنغلغلکطریقازنوزادرایاکند،نمیتحریکرامکیدن
یرتغییاپستان،دادنحرکتکردن،صحبتدادن،تکانکردن،نوازش

بالندبصدایباندارد؛توجهیهاواکنشعدمبهکند؛نمیتحریکوضعیت
.کندمیصحبتدیگرافرادیاکارکنان،شوهرش،

رامکیدنعملپستان،کردنرهاوتوقفزمانتادهدمینوزاداجازهبه
.دهدانجام

-میپایانبهومتوقفراشیردهیاستمکیدنحالدرنوزادهنوزاینکهبا

.رساند
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 نارسمقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد
(PIBBS )Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale
oral motor)روشی برای مشاهده مستقیم توانمندی حرکتی دهانی◦

competence )نوزاد، توسط متخصصین و مادران است.
در به مهادران عملی توصوه های اساسی برای هدف از این روش دستیابی به ◦

.می باشدپستان برای تغذیه از توانمندی نوزاد نارس افاای  

مشاهده تغذیه پکتانی در نوزاد نارس
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 استفاده ازPIBBS  متولدشزده در سزن   نوزاد یه  قلو71در مطالعه ،
:نشان دادو بدون بوماری جدی، 35و 26بون هفته های بارداری 

.  دادرخ PMA27هفته اولین تغذیه پستانی در 1.

جسهتجو تغذیهه پسهتانی، تمهام نهوزادان پسهتان را      اولین روز در PMAاز صرف نظر 2.
.  مؤثر بودلچ آن هانیمی از و در نموده 

(.  دقیقه یا کمتر5)نوزادان  به مدت کوتاهی در زیر پستان ثابت ماندند اکثر 3.

(burst)مکررمجزا یا وعده مکیدن های مکیدن های تمامی نوزادان اقدام به تقریباً 4.
.  نمودندکوتاه 

(  1)توانمندی اولوه تغذیه پکتانی در نوزاد نارس

18



Mature pattern of sucking

Immature pattern of sucking

Mature pattern of sucking
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سهتان  جستجوی آشکار، گرفتن مؤثر هاله پستان، و ثابت ماندن در زیر پ5.
.مشاهده گردید28برای دوره های طوالنی حتی در هفته 

، برخههی از نههوزادان مکیههدن را بهها وعههده مکیههدن هههای    32در هفتههه 6.
مهادران  . مهک یها بیشهتر انجهام دادنهد     30طوالنی، حتی بها  burstمکرر

.  مشاهده نمودند31بلعیدن مکرر را در هفته 
ه مهی  درصد ازنوزادان در لحظه ترخیص از بیمارستان از پستان تغذی794.

.  درصد به طور نیمه انحصاری14درصد به صورت انحصاری و 80شدند، 

(  2)توانمندی اولوه تغذیه پکتانی در نوزاد نارس
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ادر قرار گرفته بودنهد و مهدت بیشهتری از مه    آپنه که تحت درماننوزادانی 8.
و سهن پهس از تولهد بیشهتری      PMAبودند تغذیه پستانی را در دورخود

ککز  نزوزاد بزا   تکامل حرکتزی  "مشاهده از نظریه کردند این شروع 
 Motor development occurs with experience"تجربه

.پشتیبانی می کند
ن دهان ، و شیر به درومی یابدکه نوک پستان با کام سخت تماس هنگامی 9.

.، توانمندی حرکتی دهان نوزاد افزایش می یابدمی یابدنوزادجریان 

(  3)توانمندی اولوه تغذیه پکتانی در نوزاد نارس
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  زاد پسهتانی ، در نهو  آغهاز تغذیهه   با توجه به مطالب ذکر شده راهبرد بهرای
بر پایزه ثبزات  سن پس از تولد، یا وزن، صرفاً ،PMAنارس صرف نظر از 

. هفته امکان پذیر است PMA 27استوار بوده و از سن تنفکی-قلبی

(  4)توانمندی اولوه تغذیه پکتانی در نوزاد نارس
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مشاهده تغذیه از پکتان بر اساس مقواس
PIBBS

1
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مشاهده تغذیه از پکتان بر اساس مقواس
PIBBS
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 به جستجو نمی کندنوزاد اقدام .
: توصوه◦
مهوده تها   را با نوک پستان یا انگشهت لمهس ن  ل  های نوزاد مادر توصیه کنید که به ◦

:مادر آگاه شود که. او تحریک شودرفلکس جستجوی
 نزا حرکزات  است باعث ایجهاد  نوزاد ممکن گونه یا گوشه دهان کردن اوال لمس

هرچند که همین عمل ممکن است رفلکهس جسهتجو   درنوزادشود آرام و بی هدف 
.کندفعال نوزاد ترم را در یک 

 نشانه دیررس گرسنگی استثانوا گریه یه.

Rooting:جکتجو

25

PIBBS
نارسهای عملی مبتنی بر مشاهده شیردهی بر اساس مقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد توصیه 
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ستانبخشی از نوک پستان، یا کل نوک پستان ولی بدون هاله پ، یا  هیچ.
: توصوه◦
نهوزاد  ه هنگهامی که  نمایید توصیهمادر به ضمن چگونگی تحریک رفلکس جستجو،◦

خود را به طور کامل باز کرده و زبان او  به سهمت پهایین قهرار دارد، او را بهه     دهان 
. طرف پستان ببرد

انهد  مهی تو لمس کردن کف دسهت او  می شود که نوزاد به سن ترم نزدیک هنگامی ◦
palmomental).دهانش را باز کندباعث شود که  reflex  ) لچ  مناسب را عالئم

می فرو نوک بونی نوزاد نادیه پکتان، و چانه درون پکتان: به مادر بگوییهد 
.شورخوردن ادامه دهدبه می تواند ، ونوزاد رود

:چه مقدار از پکتان در دهان نوزاد است

How much of the breast is inside the infant’s mouth
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نارسهای عملی مبتنی بر مشاهده شیردهی بر اساس مقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد توصیه 
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 ًوی یا ثابت مانهدن . ادامه به شیرخوردن ننموده و لچ بهم میخوردنوزاداصال
.میشودکوتاه محدود دوره های به پستان صرفاً به 

:توصوه◦
.  کندنزدیک تر به خود نوزادرا به مادر توصیه نمایید که ◦
نزدیهک  ود به بدن خنوزادرا باسن باید می شود روی پستان فشرده نوزادبر بینی اگر ◦

.  نمایدتر 
تان بهه  مادر بخواهید که از فشردن بافت پستان به سمت پایین یا از حمایهت پسه  از ◦

.روش قیچی اجتناب کند

27

لچ و ثبات به پکتان
Latching on and staying fixed 

PIBBS
نارسهای عملی مبتنی بر مشاهده شیردهی بر اساس مقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد توصیه 
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 ضهعیت  بسیار طوالنی و در ومکث های یا با نمی کند به مکیدن نوزادشروع
.می باشدمکیدن آرام، بدون بیداری با تنفس 

: توصوه◦
الیمت در را با مافت پکتان بکند و صحبت با نوزاد خودمادر توصیه کنید که به ◦

ود مهی شه  این کار باعهث  )دهد، فشار پشت هاله خوب، در لچ نوزاد با مقابل بینی 
(.نوک پستان با کام سخت تماس یابد و رفلکس مکیدن را فعال نمایدکه 

.لمس کندنوزادرا کف دست می تواند مادر همچنین ◦

Suckingمکودن 

28

PIBBS
نارسهای عملی مبتنی بر مشاهده شیردهی بر اساس مقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد توصیه 
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 ورت صدای قه شدن راه هوایی، بسته هنگامآرام صدای )نشنیدن صدای بلع
(دادن

: توصوه◦
وییهد  همچنین بهه او بگ . دشواری استکار را مطلع نمایید که شنیدن این صدا مادر ◦

یهدن،  که ارزیابی میزان دریافت شیر از طریق مشاهده الگوی مکیدن، مدت زمان مک
.و صداهای بلعیدن ناممکن است

Swallowingبلعودن
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نارسهای عملی مبتنی بر مشاهده شیردهی بر اساس مقیاس رفتاری تغذیه پستانی در نوزاد توصیه 
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باز هم اگر:
o پستان را نمی گیرد،  نوزاد
o می کندرا به طور مکرر رها پستان ،
o ،می مکدبسیار کم علی رغم بیداری ،
o می خورد،  کمی شیر بسیار
o نمی یابد، مکیدن، دریافت شیر افزایش یا علی رغم

: توصوه◦
.یداز یک محافظ نوک پستان را توصیه نموده و اثرات آن را ارزیابی نمایاستفاده ◦

:توصوه های پوشنهادیمکررعدم بهبودی علی رغم انجام 
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 نوزاد در سن 26در یک مطالعه بر رویPMA 32-37طوالنی تهرین  ، هفته
مک قرار داشهت؛  96تا 5بین (sucking burst)مکرروعده مکیدن های 

. مشاهده شد34هفته تردر وعده مکیدن های طوالنی 
 24شهیردهی  مکیهدن،  فهردی در   مطالعه دیگر ، برحسب الگوهای یک در

( 26-8)14متوسزط  بطهور  ، آنهااز ترخیص نوزاد نارس مادران پس ساعته 
متوسهط  شهب، بهوده اسهت و    مهورد در  ( 9-1)4شامل ، جلکه شوردهی

بهود و ههر چهه تعهداد     دقوقه( 53-5)13مدت زمان یک جلسه شیردهی 
هی جلسات شیردهی روزانه کمتر انجام شده بود، مدت زمان جلسات شیرد

.داشتندبیشتری 

(1)الگوهای فردی در  مکودن  

31
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 نشزانه هزای  که مادر بایستی اجازه دهد که می دهند نشان این یافته ها
دهی باشد شیرزمان بندی وتعداد تعیین کننده تمایل نوزاد به مکودن

.دتا اینکه دریافت بهینه شیر از پستان را برای نوزاد تسهیل نمای
 رایج در مورد مدت زمهان شهیردهی کهه بهه عنهوان نمونهه       محدودیت های

!؟.،توجیه نشده هستندنوزاد -مادربه زوج دقیقه 30-15حداکثر زمان 
 مزی  نعلت زمان طوالنی قرار گرفتن در زیر پکتان خکزته  نوزادبه

را خزود  زیرا کنترل الگوی مکودن، بلعودن، تنفس و استراحتشود 
.بر عهده دارد

( 2)الگوهای فردی در  مکودن 
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نارس ممکن است به زمهان بیشهتری بهرای برقهراری    نوزادان برخی از مادران 1.
.باشندتولید شیر، نیاز داشته 

سزاعت  2-1در ایده آل آغاز دوشیدن هر چه زودتر شیر، به طور به اهمیت 2.
به صورت منظم و مکرر تأکیدو ساعت پس از زایمان 6ترجیحاً قبل از و اول

. شده است
در موفقیهت  مهی توانهد   پس از زایمهان  روز اول 3دوشی با دست در شور 3.

.باشدشیردهی نقش داشته 
ساعت با کفایهت تولیهد شهیر ارتبهاط     24بار در 7-6حداقل دوشیدن شیر 4.

.  دارد

( رآغاز و تعداد دفعات دوشودن شو)حمایت  از تولود شور مادر 
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نیهز مفیهد   ( HOPروش )دوشیدن دستی و استفاده از شیردوش برقیترکیب 5.
.است

. می دهدشانس تولید شیر بیشتر را افزایش دوشیدن همزمان 6.

.دهدتولید شیر را بیشتر افزایش می تواند مالیم پستان ماساژ 7.

بهار  یک درمیان پستان ها با روش دست ودوشیدن مکرر و به مادران تشویق 8.
. به حجم شیر بیشتر بینجامددیگر با پمپ می تواند 

( رآغاز و تعداد دفعات دوشودن شو)حمایت  از تولود شور مادر 
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ن ترتو  مقدار حجم شور بر اساس روش دوشود

دوشیدن هم زمان 
ماساژ پستان + 

دوشیدن هم زمان 
بدون ماساژ  

پستان 

دوشیدن غیر 

ماساژ  + همزمان 

پستان 

دوشیدن غیر 

همزمان بدون 

ماساژ پستان
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 کنار نوزاد، قبل ازدوشیدن شیر درKMC تماس پوست طی در ویژه یا به
تر در تولید شیر بها حجهم بیشه   یا بالفاصله پس از آن  KMCپوست دربه 

.استمؤثر 
 شیراسترس مانعی برای رفلکس خروجMER  می شودمحسوب.
MER  گهاه  می تواند از طریق ماساژ مالیم نوک پستان پهیش از دوشهیدن، ن

دن کردن به عکس نوزاد، تصور نمودن نوزاد، و در آغهوش گهرفتن یها بوییه    
. لباس هایی که نوزادبر تن داشته است فعال گردد

 وش نشستن بر روی یک صندلی راحت ، نوشیدن و گاهی مطالعه کردن، گه
.مفید استTVدادن به موزیک یا رادیو، یا تماشای 

تکهول در تولود شور 
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زایماناطالعات پو  از 1.
  نهوزاد، فرآینهد   تغذیهه  : قریهب الوقهوع   در زایمهان زودهنگهام و   اطالع رسانی به مهادر

صهت  شیردهی، مزایای تغذیه با شیر مادر، و فواید شروع دوشهیدن شهیر در اولهین فر   
و زمان شروع شیردهی KMCپوست با پوست مراقبت  ممکن، 

با پوستپوست مراقبت 2.
 دن بیهدار شه  زمان توجه مادربهبرای حمایت از تولید شیر و شیردهی، اساسی راهبرد

دت بهینه ازدوره ههای کوتهاه مه   اولیه عالقه به مکیدن ، استفاده نوزاد، مشاهده عالئم 
در نوزادبیداری 
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تن  زااز رویدادهای اجتناب 3.
 ،زا تهنش بها تجربیهات   مهی توانهد   و حمام کردن شست وشو در مورد نوزاد نارس، تعویض پوشک

بهل از  ، لذا نبایهد ایهن کارهها را بالفاصهله ق    به طور کامل تخلیه نمایدنوزادرا و انرژی همراه باشد 
وشک به سادگی در هنگام تعویض پمی تواند یک نوزاد اواخرنارسی از طرفی، . دادشیردهی انجام 

.از خواب بیدار شود
فوایولوژیکیمونوتورینگ 4.

 تعد بهه  نهوزاد مسه  مورد در قلب، تنفس، و اشباع اکسیژن در زیر پستان مادر مونیتورینگ ضربان
برادیکاردی آپنه، 

 پس از مادر ط توسنوزاد الگوی تنفکی و رنگ پوست ارزیابی مونیتورینگ با جایگزینی قطع
پستانیهنگام تغذیه نوزاد در پایداری کامل 
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کوتاه زیرپاییراحتی، بال ، و چهارپایه صندلی 5.

وضعوت های مناس  شوردهی در نوزاد نارس6.
(  کراس اصالح شده بصورتoverhand (transitional) holdو زیربغلی)

یه محوط فوایکی حمایت کننده7.
 های با صدای پایین و بدون صدامحیط آرام ، مکالمه ها ، تا حد امکان خصوصیحفظ حریم

تی در برابرنورمستقیم ویا فتوتراپی، اجتنهاب ازههر فعهالی   در حفاظت چشمان نوزاد مزاحم ، 
( نوزاد شدن پرت حواسجلوگیری از)ویمیدان دید 
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عملی  در شوردهیچه لوکت  مادری  برای حمایت



Football hold Overhand (transitional) hold 
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حضور یه مشاور شوردهی8.
 و , نهوزاد بها مادر به تعامل کمک بیمارستان، و در در طی بستری وزاد زمانی نهر و اولین جلسه شیردهی در

وی  سؤاالت پاسخ به 
عدم محدودیت های بی اساس  9.

 زیر پستان سپری میکند نباید محدود شوددر نوزادزمانی که مدت
انتظارات واقع گرایانه10.
 دوره ههای مهورد زمهان بیهداری و    ازنهوزاد در  برای انتظار داشهتن  نمی تواند معیاری تنهایی سن بارداری به

.شیر در نظر گرفته شودچگونگی دریافت هوشیاری، تغذیه مکرر، رفتار مکیدن، یا 
نوزاد-هدایت تعامل مادر11.
 اساس مدل رفتارنوزادبر تفسیر باNIDCAP  ههدایت شهده نهوزاد ربهه     بهرای فعالیتههای   بهینه ای فرصتهای

گردندمیسمت پستان ایجاد 
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