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تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

حدیثه قمی
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مقدمه

حرکتیهایمهارتیمداخلهوارزیابیدرمهمینقشگفتاردرمان
درتنفسوبلعمکیدن،هماهنگیمکیدن،دهانی،

نارسنوزادان
پیچیدهپزشکیمشکالتبانوزادان
وفیزیولوژیکآناتومیکی،اختالالتبانوزادان)ترمنوزادانو

(نورولوژیک

ن، تکنیک های مورد استفاده در درمان تغذیه ی نوزادان سه جز مکید
.بلعیدن و تنفس را متاثر می کند



مداخله حرکتی دهانی

رهایساختابرفشاروکششاعمالعنوانبهدهانی-حرکتیمداخله
تعریفزبانوکامها،گونهلثه،ها،لبماننددهانداخلواطراف

نهدامافزایشگونه،وزبانلب،قدرتبهبودبهمنجرکهشود؛می
.شودمیمکیدنبهبودوبلعتحریکلبها،حرکت

 مغز نوزاد نارس به طور مداوم در حال ایجاد ارتباطات سیناپسی
و محرکات ( sensory input)عصبی در پاسخ به ورودی های حسی 

.محیطی است
مداخله ی دهانی حرکتی مداخله ای است که رشد و رسش نورولوژیک

.ندرا در طی دوه ای که دارای نوروپالستیسیتی باالست فراهم می ک



حرکتی–مشکالت نیازمند تحریکات حسی 
•Oral-facial hypotonia/hypertonia

•Weakness

•Tongue retraction

• Tongue thrust

•Lack of central grooving of the tongue

•Excessive tongue –tip elevation

•Tongue protrusion

•Lack of spontaneous mouth opening

•Weak suck

•Excessive jaw movement

•Poor lip seal

•Poor cheek stability

•Oral-tactile hypersensitivity / hyposensitivity

•Premature baby



حرکتیفواید تحریکات حسی 

کاهش مدت زمان بستری• 
دستیابی سریع تر به تغذیه ی مستقل• 
کاهش تجارب منفی تغذیه• 
از لوله به تغذیه ی دهانیتغذیه انتقالتسریع • 
حس مثبت خانواده در کمک به نوزاد خود• 
الگوی مکیدن رسش یافته تر• 
افزایش تواتر مکیدن• 
دامنه ی بزرگتر مکش و یا فشرده سازی• 
افزایش وزن گیری• 
بهبود هضم غذا• 
پیشگیری از مشکالت نورولوژیکی در سال های بعد• 



حرکتی-انواع تحریکات حسی

•Thermal stimulation

•Vibration

•Tapping

•Quick stretch

•Stroking

•Proprioception

•Touch

•Pressure

•Oral support

•Grading

•NNS

•Beckman oral motor intervention (BOMI)

•Premature infant oral motor intervention (PIOMI)



تلفیقی• 
دقیقه قبل از تغذیه15-20•
حین تغذیه• 
مدت زمان مشخص بنابر نوع روش• 



PREMATURE INFANT ORALMOTOR

INTERVENTION (PIOMI)

نارسنوزاداندهانی-حرکتیمداخلهپروتکل(PIOMI)یمداخلهیک

مخصوصبکمندهانیتحریکبرنامهبراساسکهاستدهانی-حرکتی

پروفسورتوسط(PMA)قاعدگیازپسهفته۳0سنبانارسنوزادان

.استشدهاجراموفقیتباایراندروطراحیلسن

برایکهاستایدقیقه15حرکتیدهانییمداخلهیکبکمنیبرنامه

موردهستندتغذیهمشکالتدارایکهبزرگساالنیوکودکاننوزادان،

.گیردمیقراراستفاده

توسطنارسنوزاداندربودنایمنواستفادهقابلمنظوربهپیومی

۸شاملبرنامهاین.استشدهخالصهویافتهتسهیللسنپروفسور

صورتیمطالعهطبق.بردمیزمانکلدردقیقه5مدتکهاستمرحله



PREMATURE INFANT ORALMOTOR

INTERVENTION (PIOMI)

باهمزمانوبیشتروهفته۳0جنینیسنبانوزادانپروتکلایندر
ونوزادانویژهمراقبتواحدبخشدرمتخصصینطرفازگاواژتجویز

،PIOMIشروعازپسوحین،قبلفیزیولوژیکثباتصورتدر
هوشیاریوبیداریزماندردقیقه5روزانهوروز10مدتبهمداخله

.اشدبمیاجراقابلکاردرمانگروگفتاردرمانگرپرستار،توسطنوزاد
بهمنجرمداخلهاینانجام:

دهانیتغذیهبهگاواژازانتقالبراینیازموردزمانمدتکاهش
مستقل

بیمارستاندربستریمدتکاهش
زودهنگامترخیص
کمتربستریمشکالت
شودمیخانوادهبهنوزادسریعتربازگشت.
باشدمیصرفهبهمقرونجامعه،وخانوادهبرایاقتصادینظراز.



1۳96-97سالدر*ایراندربیمارستاندودرگرفتهصورتمطالعهطبق
26نینیجسنباوفیزیولوژیکثباتداراینوزاداندرپروتکلاینازاستفاده

بهگاواژازانتقالبراینیازموردزمانمدتکاهشبهمنجرهفته،29تا
بهمطالعهایندر.شدبیمارستاندربستریمدتومستقلدهانیتغذیه

توسطماساژروزدهمدتبه(دقیقه5)مرتبهیکروزیمداخلهگروه
دستدهانیکاملتغذیهبهزودترروز14گروهاین.شدارایهگفتاردرمانگر

.شدندترخیصبیمارستاناززودترروز10ویافته

نوزاداندردهانیتغذیهپیشرفتبر(PIOMI)نارسنوزاداندهانی-حرکتیمداخلهتاثیربررسی*
هفته29تا26جنینیسنبانارس

Dr.Brendaونوروزیمهدیدکترسلیمانی،فریندکتریادگاری،فریبادکترقمی،حدیثه• Lessen

Knoll







































با تشکر از توجه شما


