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٘ٛساداٖ ایٗ پذیزی آعیت ٔٛرد در ٚاِذیٗ آٔٛسػ

کمک بٍ تارسی اياخز وًسادان تمامی وٝ ثبؽذ ایٗ ؽٕب فزض پیؼ 
 .ویاسمىذوذ ضیزمادر با تغذیٍ در

ثٝ ٚ ٔىُٕ ثب تغذیٝ ثٝ ٘یبس یب دعت، ثب ؽیزدٚؽی ٚ پٕپ ثب ؽیزدٚؽی 
 اعت، ٔٛفك ٘ب تغذیٝ در وٝ ٘ٛسادی ثزای پغتبٖ ٘ٛن ٔحبفظ وبرٌیزی

  .ثبؽذ

ٖ(ای ٞفتٝ 34 ٘ٛساداٖ اغّت) ٞبیپٛتٖٛ یب تز عٗ وٓ اٚاخز٘برعی ٘ٛسادا 
SNS ٘تٛاٖ وٝ ٘جبؽٙذ پغتبٖ ٔىیذٖ ثٝ لبدر وٝ صٛرتی در اعت ٕٔىٗ

 ٟ٘بیتب ٚ فٙجبٖ ثب تغذیٝ ثٝ ٘یبس وزد، اعتفبدٜ پغتبٖ ٘ٛن ٔحبفظ یب ٚ
slow-flow آٞغتٝ جزیبٖ ثب ثطزی nippleدار٘ذ..

پیص بیىی مطکالت ي کمک َای مًرد ویاس



صزف ٔىُٕ تجٛیش ثزای وبفی سٔبٖ ٕ٘بییذ، ؽیزدٞی ثٝ الذاْ اثتذا 
 ثؼذی ؽیزدٞی ثزای ؽیز وفبیت اس اطٕیٙبٖ ثزای عپظ ٚ وٙیذ،

TRIPLE).دٞیذ ا٘جبْ را پٕپ ثب دٚؽیذٖ FEEDS) 
ٝرٚػ ایٗ ثب ٔبدراٖ، ایٗ ؽذٖ دِغزد ٚ خغت

ْٟ٘بیتب ٚ پغتبٖ سیز در ا٘زصی اتالف اس پظ ٔىُٕ خٛردٖ در خغتٝ ٘ٛساد تٛاٖ ػذ 
ٔىزر ؽیزدٚؽی اس ٔبدر ا٘ىبر

خٛد خب٘ٛادٜ ٚ خٛد خغتٍی اس پیؾٍیزی ٔٙظٛر ثٝ ؽیزدٞی اس وؾیذٖ دعت

دقایق ايلیه طی در بایذ عمل ایه مکمل، بٍ ویاس درصًرت  
 مکمل يسیلٍ طزیق اس پستان اس ضیزخًردن با َمزاٌ تغذیٍ
  .ضًد دادٌ(SNS) رسان

!!!  تغذیٍ سٍ گاوٍ گذضتٍ است سمان  



Baby-led  ٝؽزوت  تغذیٝٔمذار ٚ ٔذت در  ؽیزخٛارو
اس   اعتفبد یبٚ پستان مادر اس  ٔغتمیٓ تغذیٝ ٚؽبُٕٔ٘ٛدٜ 

ٔی ثبؽذ  فىجان
Carer-led  ٝدر ایٗ ٔٛرد ؽیزخٛار ٞیچ اختیبری  در  و

استغذیٝ ٘ذاؽتٝ ٚ ؽبُٔ اعتفبدٜ ٔذت ٔمذار ٚ 
دٞبٖ ثٝ ٔؼذٜ ،   یبثٝ ٔؼذٜ  ثیٙیِِٛٝ ◦
، لبؽك ٚ چىبٖلطزٜ  یبعزً٘ ◦
.  ٔی ثبؽذثطزی ◦

اس راٌ دَان  ضیزخًار تغذیٍريضُای 



ٜ(ِِٛٝ تغذیٝ)عٛ٘ذ ٔؼذ
 ٖٚعیّٝ ٔىُٕ رعب
ٖفٙجب
ٖعزً٘ یب لطزٜ چىب
لبؽك
تغذیٝ اٍ٘ؾتی
ثطزی

وحًٌ تغذیٍ ضیزخًار با ضیزديضیذٌ ضذٌ



 ٖلًلٍ ٞفتٝ ثبرداری ٘یبس ٞبی خٛد را اس  30٘برط سیز ٘ٛسادا
،تغذیٍ

 ٚیب فىجان  اس تغذیٝ ثبتٛا٘ٙذ ٞفتٍی ٔی  32تب 30عٙیٗ در
ٚیب عزً٘، ٚلبؽك 

 ٗٞغتٙذ ِٚیىٗ ثب مکیذن پستان ٞفتٍی لبدر ثٝ 32درع
اس رٚػ  تٛا٘ٙذ ؽیزوبفی ٔی دریبفت پغتبٖ، ثزای ٚجٛد ٌزفتٗ 

ٞبی جبیٍشیٙی وٝ اوثزا ثب فٙجبٖ  اعت اسؽیز دٚؽیذٜ ؽذٜ 
.اعتفبدٜ وٙٙذ

(لًلٍ تغذیٍ)سًوذ معذٌ



 عیبعت ثخؼ در ٘حٜٛ تغذیٝ در ٞزNICU ٕٔىٗ اعت .ٔتفبٚت اعت
.  لجُ اس ٞز ٘ٛثت تغذیٝ ِِٛٝ تغذیٝ ٌذاؽتٝ ؽٛد ٚیب در ٔؼذٜ ثٕب٘ذ

 ٔب٘ذٖ ِِٛٝ در ٔؼذٜ خطز ثزٚس ریفالوظ را ثیؾتز ٚ در اٚردٖ ٚ  ثبلی
.ٔجذدا ٌذاؽتٗ ِِٛٝ ٘یش خطزتحزیه ٚاي ٚ ثزٚس آپٙٝ را ثیؾتز ٔی وٙذ

 ؽیزخٛار ثذحبَ  ٚ٘برط تٛصیٝ ٔی ؽٛد وٝ  ِِٛٝ  ثزایOG ٚNG ثبثت
ثٕب٘ذ 

 ِِٝٛ رٚس  5تب3ٞز ٔؼذی -ِِٛٝ دٞب٘یٔؼذی ٚ -ثیٙیِِٛٝ تغذیٝ تؼٛیط
.تؼٛیط عزً٘ حبٚی ؽیز در ٞز ٚػذٜ تغذیٝ السْ اعت. ٔیجبؽذ

(لًلٍ تغذیٍ)سًوذ معذٌ



ٔیؾٛدٔؼذی ا٘جبْ  -ٚ دٞب٘یٔؼذی -ِِٛٝ تغذیٝ ٔؼذٜ ثٝ دٚ رٚػ ثیٙی  .
ٔؼذی عبدٜ تز فیىظ ٔی ؽٛددرحبِی وٝ ِِٛٝ دٞب٘ی ٔؼذی -ِِٛٝ ثیٙی

.ثب حزوبت سثبٖ ٔتحزن ٚاعت جبثجبٔی ؽٛد 
 ٔؼذی -ثیٙیاس دٚ رٚػ ؽیزخٛار، اعتفبدٜ در ٘ظز ٌزفتٗ ؽزایط ٞز ثجش

ثیؾتز،  ٚ در ٘ٛساداٖ ویٌّٛزْ ٚ  2٘ٛساداٖ ثب ٚسٖ ٔؼذی در -ٚیب  دٞب٘ی 
.تٛصیٝ ؽذٜ اعت ٔؼذی -ویٌّٛزْ رٚػ دٞب٘ی  2ثب ٚسٖ سیز 

 ثٝ  تٛصیٝ تغذیٝ ثب ِِٛٝ تغذیٝ درحیٗ آؽٙبیی ٚ تحزیه پغتبٖ ثزای
ٚ ِیغیذٖ  عیٙٝ ٔبدر ٚ ثٛئیذٖ لفغٝ ؽیزخٛار ثب پٛعت تٕبط پٛعت ثٝ 

ضیزمادر در دَان بٍ چکاوذن چىذ قطزٌ اس تی حٚ٘ٛن پغتبٖ ٔبدر 
.اعتتبویذ ؽذٜ لًلٍ تغذیٍ  -اسگذاضتهقبل وًساد 

(لًلٍ تغذیٍ)سًوذ معذٌ



ٔؼذٜ آعب٘تز اعت ِٚیىٗ -ٌزچٝ ٌذاؽتٗ ٚ اعتفبدٜ اس ِِٛٝ ثیٙی
عجت افشایؼ وبر تٙفغی ٚ ٔصزف اوغیضٖ ؽذٜ ٚ در ٔٛارد  

اعتفبدٜ اس اوغیضٖ تٛعط ِِٛٝ ثیٙی، ٔؾىالت تٙفغی ٚ ؽىبف 
. ٔؼذٜ ثزای تغذیٝ پزٞیش ٕ٘ٛد-وبْ، ثبیغتی اس ٌذاؽتٗ ِِٛٝ ثیٙی

  ٝثٝ ٔٙظٛر راحتی ٔبدر ٚ وبٞؼ خطز آعپیزاعیٖٛ اخیز تٛصیٝ ث
 Pushفؾزدٖ پیغتٖٛ عزً٘   bolusٌبٚص  ثٝ رٚػ ثِٛٛط

. عبػتٝ ؽذٜ اعت 3تب2ٚ ٞز دلیمٝ  15در ٔذت 

(لًلٍ تغذیٍ)سًوذ معذٌ



Supplemental Nursing System 



      ثٟتزیٗ رٚػ رعب٘ذٖ ٔىُٕ ثٝ ؽییزخٛاری اعیت ویٝ لیذرت
ٔىیذٖ دارد

ثب ثطزی پزٞیشٔی ؽٛداعتفبدٜ تغذیٝ  اس.
 ٗاعت در جٟیت ثٟجیٛد اٍِیٛی ٔىییذٖ  ٚ عیبٔبٖ دٞیی       ٕٔى

.ثٟتزدر  ٔىیذٖ ٚ ثّغ ٘یش، وٕه وٙذ
 اعیت   تغذییٝ پغیتب٘ی  اس حٕبییت  تؾٛیك ٚ درحبِی وٝ درجٟت

.ٔىُٕ را ٘یش ٕٔىٗ ٔی عبسد ٖرعب٘ذ
  عجت افشایؼ جزیبٖ ؽیز در پغتبٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٕٔىٗ اعت ٘یٛساد

.ثی ٔیُ را ثٝ تغذیٝ پغتب٘ی تؾٛیك وٙذ

مشیت َای يسایل مکمل رسان 



اوًاع مکمل رسان َا

Supplemental Nursing System (SNS) Starter Supplemental Nursing System (SNS)

Lact-Aid Nursing Trainer System

مکمل رسان دست ساس 
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Cup Feeding





در ٍٞٙبْ ثیٕبری ٚیب جذایی ٔبدر اس ؽیزخٛار .
   ٝدر ؽیزخٛاری وٝ پغتبٖ را ٕ٘ی ٌیزد ٚ یب ثخصٛؿ در ٘ٛساد ٘برعیی وی

.ٞٙٛس آٔبدٌی ثزای ٌزفتٗ پغتبٖ را ٘ذاؽتٝ ثبؽذ
در ٘ٛساد ٘برعی وٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ ؽیزوبفی در تغذیٝ پغتب٘ی دریبفت وٙذ.
در ٞز ؽیزخٛاری وٝ ثجش تغذیٝ پغتب٘ی ٘یبس ثٝ ؽیزٔىُٕ داؽتٝ ثبؽذ.
   در ٘یٛساد  ريش اوتقالی مىاسب اس لًلٍ تغذیٍ يیا بطزی بهٍ پسهتان

٘برط ٚ ؽیزخٛار رعیذٜ
ٝجزاحت ؽذیذ ٚیب ٘ٛن پغتبٖ فزٚرفت
 وبْؽىبف

اَم مًارد استفادٌ اس فىجان





ٝٙثیذار  ٚ ٞٛؽیبر ،  ؽیزخٛار ٌزع
 تمزیجب ٘ؾغتٝثطٛر
 ٌزدٖ پؾت ، عز حفبظت ٚ
  فٙجبٖ  ٘یٕٝ پز اسؽیز
 پبئیٗرٚی ِت ثز فٙجبٖ تٕبط
ٖوٕی وج ٕ٘ٛدٖ فٙجب
 ْپبییِٗت ثٝ فؾبر ػذ
ٖاجبسٜ ثٝ ؽیزخٛار درخٛردٖ ؽیز ثصٛرت ِیظ سد
ؽیزخٛاررا ثٝ دٞبٖ  ؽیز ریختٗاس  پزٞیش 

بافىجان ضیزدادنريش 



 خٛؽبیٙذ ٚ غیز تٟبجٕی ثزای ؽیزخٛاررٚػ
 عبدٜ، ػّٕی ٚ ٔطٕئٗ رٚػ
 ٖاعت ٚ ٕٞٝ جب در دعتزط ٔی ثبؽذارسا
 ،ٖ(ٔٙبعت در ٘ٛساداٖ ؽیزخٛاراٖ ٘برط)ػذْ ٘یبس ثٝ ٔىیذ
 ٌزفتٗ پغتبٖ  ٚیب ثطزی ؽیز ثٝ   ٚاعطٝ ای اس ِِٛٝ تغذیٝ رٚػ
حفظ ظزثبٖ لّت، تٙفظ ٚ عطح اوغیضٖ ثذٖ ؽیزخٛار در حذ ٔٙبعت
 ا٘زصی وٕتز ٘غجت اعتفبدٜ اس ثطزی ٚ ایجبد تٕبط چؾٕی  ٔصزف
حفظ حزوبت طجیؼی سثبٖ ٚ فه
 رفّىظ تؾٛیك ٕٞبٍٞٙی در ٔىیذٖ ٚ ثّغ  ٚتٙفظ تحزیه
 ٜثٝ ؽیزخٛار در تٙظیٓ ٔذت  سٔبٖ، ٔمذار ٚ عزػت تغذیٝ  اجبس

مُمتزیه مشایای تغذیٍ با فىجان



 ایٗ رٚػ ٔب٘ٙذ رٚػ تغذیٝ ثب عزً٘، ثزای اعتفبدٜ اس ٔمبدیز وٓ ؽیز اس
لزار دادٖ ؽیز در دٞبٖ ؽیزخٛار ثبیذ ٔغتمیٕب  . لجیُ آغٛس ٔٙبعت اعت

.ٚ یب سیز سثبٖ ا٘جبْ ؽٛدٌٛ٘ٝ ٞب در داخُ 

تغذیٍ با قاضق



-

 After 10 - 20 
compressions, switch 
to the other breast. . 
. then back to the    
first . . . . then back 
to the second again, 
etc. Do this despite 
the presence or 
abscence of 
colostrum. 

 - Remember the 
newborn baby’s 
stomach is very small 
and small amounts 
every 1-2 hours if 
what the baby needs 



اعتفبدٜ اس آٖ آعبٖ اعت ٚ ثٝ راحتی تٕیش ٔی ؽٛد.

ارساٖ اعت ٚ ثٝ راحتی در دعتزط ٔی ثبؽذ.
  ٝعجت اجتٙبة اس اعتفبدٜ اس ٘ٛن ٔصٙٛػی  عز ثطزی ؽیز  ٔی ؽٛد و

ٕٔىٗ اعت  عجت اختالَ در ٔىیذٖ پغتبٖ وٙذ

  ٖٔی تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚعیّٝ ی وٕىی ٔٛلتی اعتفبدٜ ؽٛد تب خٛرا٘یذ
.ؽیز را ثزای ؽیزخٛاری وٝ ٞٙٛس پغتبٖ را ٕ٘ی ٌیزد، ؽزٚع وٙذ

      ٔی تٛا٘ذ ثزای خٛرا٘ذٖ حجٓ ٞبی وٓ ؽییز ثیٝ درعیتی اعیتفبدٜ ؽیٛد
(. اسلجیُ آغٛس)

 ؽبیذ ثیؾتز ٔؾتبق تغذیٝ اس پغتبٖ ؽٛد چزا وٝ ٘یبس ٔىییذٖ اٚ  ؽیزخٛار
ثزآٚردٜ ٕ٘ی ؽٛد

مشیت َای تغذیٍ با قاضق



 لزار ثٍیزد ٚ ؽیز ٔغتمیٓ رٚی سثبٖ تمزیجب ٘ؾغتٝ ؽیزخٛار در ٚظؼیت
.اٚ ریختٝ ٘ؾٛد

  ،ٖضیز بایذ اس سزوگ بٍ آرامی در حیه مکیذن، در صٛرت ٔىیذ
قطزٌ حذاکثز تا ویم میلی لیتز ي بٍ آَستگی بٍ داخل  ضیز قطزٌ 

.گًوٍ یا سیز سبان بٍ دَان ضیزخًار ریختٍ ضًد 
 ٔٛرد اعتفبدٜ  میلی لیتزی  2سزوگ َای ٘برط ثبیغتی تٟٙب در٘ٛساد

لزار ٌیزد، عزً٘ ٞبی ثب حجٓ ثیؾتز ٕٔىٗ اعت خطز٘بن ثبؽذ چزا وٝ 
ٕٔىٗ اعت ثب ریختٗ حجٓ سیبدی اسؽیز ثٝ دٞبٖ ٘ٛساد ثبػث 

.ؽٛدآعپیزاعیٖٛ اٚ 
یب  عزً٘ ٞبی ٔؼِٕٛی، عزً٘ ٞبی ٔخصٛؿ د٘ذا٘پشؽىی، ٚ :ا٘ٛاع

(Finger Feeder)عزً٘ اس راثط عّیىٛ٘ی اعتفبدٜ 

تغذیٍ با سزوگ 



Finger Feeder



For encourage  sucking 

during breastfeeding



For minimal enteral feeding



For supplemental feeding during finger sucking



 ٘یپُ )رٚػ ؽیزدادٖ ثب اٍ٘ؾت رٚػ ٔٙبعجتزی ٘غجت ثٝ اعتفبدٜ اس ثطزی
.اعت( ٔصٙٛػی

 ٗرٚػ ثبیذ ثٝ دٚرٜ ٞبی وٛتبٜ ٔذت ٚ فمط ثٝ ٍٞٙبٔی وٝ دیٍزٞیچ  ای
ا٘تخبثی درا٘جبْ رٚػ ٞبی جبیٍشیٗ در تغذیٝ ثب ؽیزٔبدر ٚجٛد ٘ذارد،  

.ٔحذٚد ؽٛد
  اٌزچٝ ایٗ رٚػ ٔؼٕٛالً ٘ٛساد ٔؾتبق ثٝ ٔىیذٖ ٚ ثّؼیذٖ ؽیز ٔی وٙذ، أب

ثبیذ احتیبط ؽٛد وٝ ؽیزعزیؼب ثٝ دٞبٖ ٘ٛساد ٚارد ٘ؾٛد وٝ اس ثٝ ٌّٛ پزیذٖ  
.وٙذجٌّٛیزی 

  اعتفبدٜ  ثٙحٛی ثزای تغذیٝ اٍ٘ؾتی ٔی تٛاٖ اس ٔىُٕ رعبٖ ٞبی ؽیزدٞی
وزد وٝ ِِٛٝ تغذیٝ را در لغٕت داخّی ثٙذ آخز اٍ٘ؾت اؽبرٜ ٍٟ٘ذاؽتٝ ٚ 

.دادعپظ ٕٞیٗ لغٕت را در تٕبط ثب عمف دٞبٖ ؽیزخٛار لزار 

Finger feedingتغذیٍ اوگطتی







 میشان جزیان  چبِؼ درٔمبیغٝ ثب تغذیٝ پغتب٘ی ثٝ دٚ دِیُ اصّی
اعتوحًٌ مکیذن ٚ ضیز 

 ؽیزٔبدردفؼبت ٚ طَٛ ٔذت تغذیٝ ثب رٚی ٔٙفی تبثیز
 تغذیٝ  اؽىبَ در ٟٕٔتزیٗ ٘ٛساداٖ ٘برط فیشیِٛٛصیىی در ثجبت وبٞؼ

:ثب ثطزی اعت ٔٛجت 
اؽجبع اوغیضٖ،  وبٞؼ ◦
ٚعزػت ظزثبٖ لّت، افشایؼ ◦
افشایؼ عزػت تٙفظ در ٔمبیغٝ ثب ؽیزخٛردٖ اس پغتبٖ   ◦

ٔی ؽٛد  

تغذیٍ با بطزی 



 َثٝ ػُٕ ٔىیذٖ ٘بٔٙبعتتؾٛیك  ٚدر ٌزفتٗ صحیح پغتبٖ اؽىب
 حزوبت غّط در فه ٚ سثبٖتمٛیت
وبٞؼ دفؼبت ٚ طَٛ ٔذت ؽیزدٞی
 تِٛیذ ؽیز ٔبدر وبٞؼ
ٞبی ٔىزر ٌٛػ ٚ اعٟبَ وب٘ذیذا ، ػفٛ٘ت: ػفٛ٘ت
ٞبی دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ  پٛعیذٌی ٚ ٘بٞٙجبری: ت د٘ذا٘ی ٔؾىال
ت ػصجی رفتبری  ٔؾىال
در تٙفظ ٚ وبٞؼ اؽجبع اوغیضٖ خٖٛ اختال َ
ٚاثغتٍی

عًارض استفادٌ اس تغذیٍ با بطزی 



 ٞفتٝ ثؼذ اس تِٛذ ٚ در ٘ٛساداٖ تزْ ٚ  6تب  4ػٕٛٔبً ثؼذ اس ٌذؽت
عبِٓ

 اس ثطزی در ٘ٛساداٖ  پغتبٖ در اعتفبدٜ در ٌزفتٗ عزدرٌٕی
ٞفتٍی37رعیذٖ ثٝ عٗ ٘برط تب 

(با بطزی ي پستان مادر)تغذیٍ مخلًط 



No pacifiers please! 


