
 

اهویت تواس پوست با پوست هادر ونوساد وشزوع  

 تغذیه طی ساعت اول تولد

 شزٍع تغذیِ باشیزهادر ظزف یک ساعت تَلذ اٍلیي ٍ

هیز شیزخَاراى  حیاتی تزیي گام بزای کاّش هزگ ٍ

هیلیَى 636ی هَجَد اس اٍکَدکاى است. هطابق آهارّ

طَل هاُ  آًْا در هیلیَى اس4، تقزیبأ سال تَلذ ًَساد در

 آًْا در درصذ اس89اٍل عوز هی هیزًذ کِ حذٍد 

هتَلذ شذُ اًذ.  فقیز ٍیافتِ  تَسعِ تزکشَرّای کو

اگز توام هادراى دّذ کِ  هطالعات اًجام شذُ ًشاى هی

 شیزهادر را شزٍع ٍ ، تغذیِ باتَلذ اٍل ظزف یکساعت

شیزخَد تغذیِ ًوایٌذ،  هاُ اس6تا را هٌحصزأ شیزخَاراى

 هیلیَى ًَساد حفظ هی شَد.4جاى یک هیلیَى اس 

 

   

تواس پَست با پَست هادر ٍ ًَساد بالفاصلِ بعذ اس   

گزچِ بْن هزتبط  شیزهادر تَلذ ٍ شزٍع تغذیِ با

اها ّزکذام بطَر هستقل اس اّویت خاصی  ،ّستٌذ

بزخَردارًذ. بطَریکِ گفتِ هی شَد حتی اگز هادر 

قصذ شیزدّی ًذارد، هادر ٍ ًَساد بایذ اس ایي تواس 

اٍلیِ بْزُ هٌذ شًَذ. هادر ٍ ًَساد پس اس تَلذ ًبایذ اس 

است کِ بطَر هذاٍم ّوزاُ ّن  بْتزّن جذا شًَذ ٍ 

پستاى ، بِ هحض آهادگی  باشٌذ ٍ ًَساد هجاس باشذ کِ

 .  هادر را بگیزد هگز بِ دالیل پششکی

 

 

هشایای شزوع بووقع تغذیه باشیزهادر بزای هادر 

 و نوساد

پستاى اٍلیي شیز تزشحی اس  آغوس یا کلستزوم  -6

ٍیتاهیي ّای فزاٍاى حاٍی  ،بَدُ بسیار هغذی  هادر، 

ًَساد هی بزای ٍ هَاد ایوٌی بخش اس جولِ ٍیتاهیي آ 

 باشذ .

بِ تَلیذ شیز کافی بزای تغذیِ بعذی ٍ کوک  -2

 .افت قندخوى() پیشگیزی اس بزوس هیپو گلیسوی

ٍ رفلکس هکیذى ًَساد کوک بِ راُ اًذاسی  -3

انقباض رحن و خزوج جفت و کاهش خونزیشی 

  هادر

 ٍ... نوساداى کن وسى هیز کاّش احتوال هزگ ٍ -4

 
سشاریه با بی حسی یعی و یا پس اس سایمان طب

با شیزمادر را اغلب می تىان  ، تغذیهمىضعی

پس اس سشاریه با بیهىشی فاصله شزوع ومىد. بال

مادر می تىاود ظزف چىد عمىمی، تغذیه با شیز

 ساعت اول به محض هىشیاری مادر اوجام شىد.

 

 

 

هشایای تواس پوست با پوست هادر و نوساد پس اس 

 تولد عبارتند اس:

شزوع بزقزاری تواس پَستی هادر ٍ ًَساد بِ  -6

 . کوک هی کٌذ هوفق تغذیه انحصاری با شیزهادر

هٌجز بِ  رس هادر ٍ ًَسادتواس پَستی سٍد -2

شیزهادر و طول  تغذیه با هیشاىافشایش قابل تَجِ 

 . هی شَد هدت شیزدهی

ضزباى قلب و هادر ٍ شیزخَار را آرام هی کٌذ ٍ    -3

بات هی بخشذ ٍ ًَساد را گزم را ث تنفس شیزخوار

 ًگِ هی دارد.

،  افت دهای بدى نوساد پیشگیزی اس سبب    -4

 تثبیت قند خوىو  ساس بدى تعادل در سوخت و

 هی شَد. ًَساد بدى  

به افشایش قابل تواس اٍلیِ هادر ٍ ًَساد، هٌجز  -5

  هاهگی 3تا  2شیزهادر در  توجه هیشاى تغذیه با

 هی شَد.

( BONDING) تحكین پیوند عاطفیهَجب  -6

بیي هادر ٍ ًَساد هی شَد. پیًَذ عاطفی ًَساد با پذر ٍ 

هادر اس دٍرُ بارداری آغاس شذُ ٍ بعذ اس چٌذ هاُ اًتظار 

اس هستقین با ًَساد، قَیتز هی با اٍلیي تالقی ًگاُ ٍ تو

 شَد.

 

 

 شیرمادر، حقی برای همه کودکان

2 3 4 


