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:  شیر دهی ساعت اول
نجات جان

حدود یک میلیون کودک

ی

▶ Breastfeeding. It's natural.mp4
▶ Breastfeeding. It's natural.mp4


Early initiation of 
breastfeeding (within 

1 hour of birth)

Exclusive 
breastfeeding 

)0-<6m)

Continued breastfeeding 
)2 years or beyond)

Complementary
foods
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Complementary feeding (6-<24m)

Optimal infant and young child feeding recommendations
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ازپسبالفاصلهنوزادومادرپوستباپوستتماس
ولدتاولساعتظرفشيرمادرباتغذیهشروعوزایمان

اقدام چهارم

...ونوزادآمادگیدرکیکساعتتاتولدلحظهاز
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7نزدیککاهش)نوزادمرگميليون4وسال5زیرمرگميليون
(اولساعتتغذیهبافقطموارداینازميليونیکبه

بعدیتغذیهبرایکافیشيرتوليد

گليسمیهيپوبروزازپيشگيری

سيارباولیکساعتطولدرکه)نوزادمکيدنرفلکسازاستفاده

پستانصحيحگرفتنبرای(استقوی

کاهشوجفتخروجورحمانقباض

نوزادنيازموردگرمای
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زنيا.استمغذیبسيارنوزادبرایکلسترومياآغوز-

نيزآغوزکمقطراتواستکمخيليهنگامايندرنوزاد

بخشايمنيعواملازسرشارآغوز.استکافياوبرای

دررااوکهشودميمحسوبنوزادواکسناولينواست

يستمستنظيمبهوکردههاحفافتبيماریازبسياریبرابر

.کندميکمكنيزنوزادتكاملحالدرايمني
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برای نوزادان کم وزن مفيدتر است چون احتمال مرگ و

شتری به هنگام تولد به حمايت بياست و مير آن ها بيشتر 

.برای خوب مكيدن نياز دارند
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د مزايای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تول

:عبارتند از

تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از

ا بهم مرتبط هستند امتغذيه باشيرمادرگرچه و شروع 

. خاصي برخوردارندهرکدام بطور مستقل از اهميت 

بطوريكه گفته مي شود حتي اگر مادر قصد شيردهي

.  نداز اين تماس اوليه بهره مند شونوزادبايد ندارد، مادر و 

مطلوبشوندو مادر و نوزاد پس از تولد نبايد از هم جدا 

است که بطور مداوم همراه هم باشند و نوزاد مجاز باشد 

يل پستان مادر را بگيرد مگر به دالمحض آمادگي که به 

.پزشكي غيرقابل اجتناب
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1st  hour initiation cuts 22% of all deaths

100%30%

4 million 1 million

If we enhance initiation of 
BF within one hour  

INITIATION OF 
BREASTFEEDING 

NEONATAL 
DEATHS SAVED

Pediatrics 2006;117:380-386
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Risk of neonatal mortality according to 
time of initiation of breastfeeding

Pediatrics 2006;117:380-386

Six times more risk of death

This is in addition to 

earlier data set on 

child survival
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تغذیهموفقشروعبهنوزادومادرپوستیتماسبرقراری•
کندمیکمکشيرمادرباانحصاری

رمادرسزودپوستیتماسکهانددادهنشانمتعددیمطالعات•
طولوباشيرمادرتغذیهميزانتوجهقابلافزایشبهمنجرنوزادو

شودمیشيردهیمدت

وارشيرختنفسوقلبضربانوکندمیآرامراشيرخوارومادر•
بخشدمیثباترا

13



 م فرا ني(لمس زودرس نوك پستان و آرئول توسط نوزاد

يوند پوستي، تاثير مثبت بر پباتماس همراه ) ساعت اول

.عاطفي مادر و نوزاد در روزهای اول تولد دارد

بطوريكه در مطالعه ای ديده شده که اين مادران، نوزادان

وست تماس پوست با پکه فقط خود را نسبت به نوزاداني 

بدون لمس نوك پستان داشتند، به مدت کوتاه تری از

 مي زدندحرف خود جدا مي کردند و بيشتر با آنها.
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روده کلونيزاسيون روده شيرخوار را با باکتری طبيعي

ت که مادر اولين کسي اسبدين دليل . مادر فراهم مي کند

پزشککه کودك را در کنار خود دارد و نه يك پرستار، 

يا شخص ديگری که ممكن است سبب کلونيزاسيون

باکتريهای آنها در نوزاد شود
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کهانددادهنشانشدهانجاممطالعاتازآناليزمتایکدر•
ميزانتوجهقابلافزایشبهمنجرنوزاد،ومادراوليهتماس
.استشدهماهگی3تا2درباشيرمادرتغذیه

ومادربين(BONDING)عاطفیپيوندتحکيمموجب-•
شودمینوزاد

باپوستیتماسدرتولدازپسکهشيرخوارانیگریه-•
درجداکهنوزادانیبامقایسهدرگيرند،میقرارمادر
:استکمترشوندمینگهداریکات

.یابدمینيزکاهشانرژیمصرفواضطراب

16





اتاق زایمان و ریکاوری : در ساعات اول تولد _1
زایمان طبیعی  ( الف 

سزارین از طریق زایمان (  ب
با بی حسی ناحیه ای *
با بیهوشی عمومی *

( پس از زایمان ) در بخش _2



وست مادر و صورت انجام اپیزیوتومی ، همزمان با ترمیم پرینه تماس پوست با پدر : توجه 
نوزاد را برقرار نماید

زایمان طبیعی  ( الف 

مات زیر  برای هرمادر از آغاز لیبر تا پایان ساعت اول تولد نوزاد یک ماما باید موظف به انجام خد* 
.  و مسئول   حسن اجرای آن باشد 

وست مادر و گفتگو با مادر قبل از انجام زایمان حداقل چند دقیقه در مورد اهمیت تماس پوست با پ*
...  نوزاد و

شرایط مناسب اتاق مادر * 
لباس مادر * 
آزادی مادر و تحرک ، خوردن ، آشامیدن و داشتن همراه  *

اجتناب از شستشوی پستان * 
حتی االمکان پرهیز از اقدامات تهاجمی نظیر اینداکشن و استیمولیشن * 

پرهیز از وصل کردن سرم به طور روتین *  
عدم تاکید بر انجام زایمان در وضعیت لیتوتومی و اپیزیوتومی  * 



.تولدازپسبالفاصلهمادرشکمرویبه(دمر)شکمطرفازنوزادقراردادن1.

متسالارزیابیهمزمانوهاانداموتنهطرفبهسرطرفازنوزادسریعکردنخشک2.
او

:ندارداحیاءبهنیازوسالمنوزاداگر
کردنکخشاستثنایبهلطیفونرموگرمپارچهیاحولهبانوزادکردنخشکادامه1.

ورنیکسبهزدنصدمهبدونو(پایینبهمچاز)هادست
کالهبانوزادسرپوشاندن2.
وارمرازاستفادهبهنیازعدم3.

:دارداحیاءبهنیازنوزاداگر
:اگرنیستوتینرطوربهبینیودهانساکشنبهنیازینوزاداحیاءپروتکلطبقعملیاتانجام

.باشد(ماچور)رسیدهنوزاد1.

(ابتداییبلندگریه)باشدکشیدهنفستولدازپسبالفاصله2.

.باشدنشدهتسریعزایمان3.



يستنمعدهمحتویاتتخليهمنظوربهنوزادبينییادهاندرلولهگزاردنبهنيازی3.
.باشدداشتهعلمیاندیکاسيونمگر

قيچیباآنقطع.سانتيمتری2_5درتولدازپسدقيقهیک_نافبندبریدن4.
(....والکل،بتادین)کنندهضدعفونیموادازاستفادهبهنيازعدم.استریل

نوزادهایچشم،مادرهایپستاننزدیکوباالترکمیلختهمچناننوزادگزاردن5.
.گيردقرارمادرپستاننوکسطحدر

لطيفوتميز،گرمپتویبامادرونوزادپوشاندن*
قرارومناسبفاصلهرعایت_وارمرازاستفاده،کردمیسرمااحساسمادراگر*

مادرسينهقفسهباالیوارمرگرفتن
نوزادومادرچشمباچشمتماسمنظوربهسرمادردادنقرارباالترکمی*

(سانتیمتر19نوزاددیدکانونیفاصله)

تمامدرباریکدقيقه15هربدنرنگ،دما،تنفس،نوزادسالمتثبتوکنترل6.
تماسساعتیکمدت

.(نکندسقوطونيفتد)مادرباتماسدرمناسبطوربهنوزادنگهداری*
مربوطهدستورالعملطبقمادرحياتیعالئمکنترلوروتينمراقبت*



24"ترجیحا)تولداولساعت6طیدرنوزاداستحمامعدم7.
(شودانجامبعدساعت

:نظیرهاییمراقبتانداختنتاخیربه.8
ازتمراقب،پاکفاثرگرفتن،واکسنوKویتامینتزریق*
ماماتازبعدبه....وهاگیریاندازهسایر،نوزادتوزین،چشم
.ولدتاولساعتازبعد"ترجیحایاوشیرمادرباتغذیهاولین

:غذیهتاولینشروعوپستانگرفتنبراینوزادبهکمک.9
تغذیهشروعبراینوزادآمادگیوعالئمبهتوجه*
طرفبهدستبردن،دهانبازکردن،طرفینبهسرحرکات)

(دهانازبزاقخروجکردنملوچملچ،دهان
مادرپستانبهنوزادسربردننزدیک*



توجه:
باغذیهتاگرنوزادبهکردنکمکعلیرغم

وزادنسالمتنشدانجام(آغوز)شیرمادر
شودبررسیباید

ازپساولساعتطیدرنوزادومادرنگهداری.10
انهمزمسپسریکاورییازایماناتاقدرزایمان
(زایمانازپسبخش)بخشبهانتقال
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زایمان از طریق سزارین با بی حسی ناحیه ای ( ب

ردنکخشک،نافبندقطع،بینیودهانساکشنازبعد
اشندبپایداریوضعیتدرنوزادومادرکهصورتیدرنوزاد

:بایدمسئولفردیکیاماما

ونهگبهگونهتماسصورتبهحداقلراپوستیتماس*
.کندبرقراررانوزادومادرچشمباچشمتماسهمچنین

تغذیهاولینشروعوفوقتماسادامهبرای*
روشسهاز(باشدداشتهجراحیعملکهاینضمن)

:کنداستفادهزیر



1_مادرشانهباالیازنوزاددادنقرار
2_بانوزادسینهقفسهتماس)مادربغلزیرازنوزاددادنقرار

(مادرپهلوی
3_رس)مادرسینهقفسهرویمایلطوربهنوزاددادنقرار

(مقابلطرفپستاننزدیکنوزاد

*وزادنومادرازبایدفوقمراحلتمامدرمسئولفردیاماما
.نگذاردتنهاراهاآنوکردهمراقبتو
*واستم)فوقمواردتحققامکاناگرنادربسیارموارددر

.دگیرانجامریکاوریاتاقدربایدنشدانجام(تغذیه

*فتهگطبیعیزایماندرکهچهآنبعدبه6بنداز
.نمایدرعایتراشد
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زایمان از طریق سزارین با بیهوشی عمومی    ( ج

،زادنوکردنخشک،نافبندقطع،(ساکشن)اولیهاقدامات*
بلقمواردمانند(.....واحیاءبهنیازعدمیانیازوسالمتبررسی

.است
:بایدمسئولمامای

درودبپوشاندیگرتمیزوخشکوگرمحولهیکبارانوزاد*
مادرتپوسبانوزادشکموبندنافکهدهدقرارطوریمادرپهلوی

.باشدتماسدر
.استبهترباشدترطوالنیچههرتماساینمدت*
درراواوبپوشاندلطیفوگرملباسرانوزادتماساینازپس*

.بگذاردمادرتختکناردرراکاتودادهقرارنوزادکات
اتاقبههمبارانوزادومادر،جراحیعملاتمامازپس*

.نمایدمنتقلریکاوری
آنانازریکاوریاتاقدرنوزادومادراقامتمدتتمامدر*

.کندمراقبت
کردیداپپاسخگوییتواناییمادرکههنگامیریکاوریاتاقدر*

تاندککمکنوزادواوبهبایدباشدآلودخوابکمیاگرحتی
.شودانجام(آغوز)شیرمادربانوزادتغذیهاولین




