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(راُ حل)  هؾكل ًيبس  

 هزاقجت آغَؽي   ّييَتزهي گزهب

  تأخيز در حوبم كزدى 

  عز ًَساد را ثپَؽبًيذ 

آعفكغي ، آپٌِ   تٌفظ

 ،عٌذرم سجز تٌفغي 

 احيبء تٌفظ  /تحزیک 

 ًيبساكغيضى هَرد تبهيي 

  هزاقجت آغَؽي 

ّيپَگليغوي، عَء   تغذیِ

 تغذیِ

 ؽزٍع تغذیِ اس پغتبى هبدر در ثذٍ تَلذ 

تغذیِ ثب ؽيز هبدر ثِ فَرت اًحقبري 

 ثوٌظَر تحزیک تَليذ ؽيز اس هزاقجت هبدراًِ آغَؽي اجزاي

 پغتبى

حوبیت جغوي ٍ 

 ػبطفي

اختالل در ایجبد راثطِ 

 ػبطفي هبدر ٍ ًَساد 

 آغَؽي  هزاقجت 

   عْين كزدى خبًَادُ در حوبیت اس هبدر ًٍَساد 



 KMCاّويت 

 در ًَساد  ػالین حيبتي تٌظين 

 حجن ؽيز هبدرافشایؼ 

 هَفقيت در ؽيزدّيعِ ثزاثز افشایؼ 



 .ؽيز هبدر اعت  NICUثْتزیي تغذیِ  ثزاي ًَساد ثغتزي در 
 

 در ًَساداى ًبرط ثيؾتز اس ًَساداى رعيذُ اعت  پزٍتئييًيبس ثِ 
 در ًَساداى ًبرط كبهل ًيغت ّضن ٍجذة چزثي 

 .در ًَساداى ًبرط ثيؾتز اعت ًيبس ثِ عذین ، كلغين،  فغفز،  آّي ٍثزخي اس ٍیتبهيٌْب 
 

ثِ دًيب ٍي آٍرد تب حذٍد سیبدي ایي ًيبسّبي تغذیِ اي ًَساداى را يز هبدري كِ ًَساد ًبرط ؽ
 فزاّن هي كٌذ 

 در ؽيز هبدر ًَساد ًبرط اس ؽيز هبدر ًَساد رعيذُ ثيؾتز اعت هقبدیز ػَاهل ایوٌي 
 

  NICUثزاي ًَساد ثغتزي در ؽيز ثْتزیي 
 .اعت ًَساد ًبرط   ؽيز هبدر



 اّويت ؽيز هبدر ثزاي ًَساداى ًبرط 

 ساخساس ٍعولکشد سٍدُ  زسْیل زکاهل 

 سثة افضایص زحول زغزیِ زَسط ًَصاد آًضین ّای گَاسضی زکاهل 

 20زا 5کاّص %NEC  ِسدسیسٍ دس ًسیج 

 کاّصROP   دس ًَصاد 

 داسد ٍتا چسثیذى تِ جذاس سٍدُ تا  خشٍتیَزیکالیگَساکاسیذ دس آغَص ًقص
 خازَطى سقاتر هی کٌذ 

 الکسَفشیي ، لیضٍصین ، ایوٌَگلَتَلیي ّا افضایص سطح 



 كِ اي گًَِ ثِ دارد آعبًتزي دعتزعي هبدر پغتبى ثِ ًَساد  -1
 .ثخَرد ؽيز سهبًي چِ كٌذ تَاًذتؼييي هي خَدػ

 تغذیِ ثزاي هبًذى هٌتظز یب كزدى گزیِ ثِ ًيبس ًَساد  -2
 تبهيي راحتي ثِ را خَد ًٍيبس اعت پغتبى ًشدیک ًذارد،چَى

 .كٌذ هي

  هي گيزد هي قزار هبدر ثزٌِّ عيٌِ رٍي ًَساد كِ سهبًي  -3
  هبدر عيٌِ قفغِ ٍرٍي كزدُ اعتؾوبم را هبدر ؽيز ثَي تَاًذ

 .ًوبیذ پغتبى جغتجَي ثِ ؽزٍع

 هَفقیر زغزیِ تا ضیش هادس دس طی هشاقثر آغَضی 



 ٍتوبط كٌذ هي ثيؾتزي آراهؼ احغبطگيزد، هي آغَػ در را ًَسادػ هبدر كِ سهبًي  -4
 .ؽَد هي ؽيز ٍهقذار تَليذ افشایؼ عجت ًٍَسادػ اٍ پَعتي

 

 طزس ثتَاًذ كٌذ ًوي تغذیِ پغتبى اس ٌَّس ًَسادكِ ؽَدتب هي عجت آغَؽي هزاقجت  -5
 .ؽَد آؽٌب آى ٍثب كٌذ توزیي هبدر پغتبى ثب را هكيذى

 

 درًَساد،افشایؼ ٍگزیِ تٌفغي،ػفًَت اعتفزاؽ،هؾكالت كبّؼ عجت آغَؽي هزاقجت -6
   ؽَد هي دّي ؽيز ثبر ّز در هبدر ؽيز ثب تغذیِ ٍهذت ؽيز حجن تَليذ

 

 ٍتغذیِ ثيوبرعتبى اس تزخيـ اس ،پظؽيزدّي هذت طَل ؽذى تز طَالًي ثبػث ّوچٌيي -7
 .ؽَد هي ّن هبدر ؽيز ثب اًحقبري

 

 هَفقیر زغزیِ تا ضیش هادس دس طی هشاقثر آغَضی 



ًَساد ًبرط را ًجبیذ ثب ًَساد رعيذُ هقبیغِ تغذیِ پغتبًي در 
 .كزد 

ثب اًذكي كوک ، پغتبى را ثِ خَثي هي گيزد  ًَساد رعيذُ 
 ٍؽيز هي خَرد

 ٍلي 

اگز كوي تَاًوٌذ ّن ثبؽذ ثبس ّن ثِ كوک ثيؾتزي ًَساد ًبرط  
 .  ًيبس دارد 

 هَفقیر زغزیِ تا ضیش هادس دس طی هشاقثر آغَضی 



 ارسیبثي تغذیِ پغتبًي در ًَساد ًبرط 

ثِ هٌظَر  ٍضؼيت ّبي خَة ؽيزدّي  كوک ثِ اًجبم •
 گزفتي فحيح پغتبى  

 

 در ؽيزخَردى  ارسیبثي ًَساد ًبرط •

  



 هؼيبرّبي رفتبري تغذیِ پغتبًي در ًَساد ًبرط 

 ًَساد در هَاجِْ ثب پغتبى   جغتجَيٍضؼيت  -1

 اس پغتبى در دّبى ًَساد قزار هي گيزد  چِ هقذاري  -2

 پغتبى در ثجبت هبًذى ًَساد در ایي ٍضؼيت  كيفيت گزفتي -3

 پغتبى تَعط ًَساد  ًحَُ هكيذى  -4

 ّب در طي یک ٍػذُ ؽيزدّي  تؼذاد هكيذى  -5



حاهلگي سياًتخاب سّش تغزیَ بش اساط   

    گزم1200 اس كوتز تَلذ ٌّگبم ٍسى  ٍ ّفتِ 30 اس كوتز حبهلگي عي ثب ًَساداى -1
 هكيذى، اػوبل ثيي ّوبٌّگي ثِ ًيبس ثلكِ ًيغت ثلغ ٍ هكيذى تَاًبیي فقط هبدر  عيٌِ اس هغتقين تغذیِ

 دٍؽيذُ ؽيز عي ایي در .ؽَد هي ایجبد ًَساد در حبهلگي 32 ّفتِ اس هؼوَال كِ ثبؽذ هي تٌفظ ٍ ثلغ
 هبدر اعت لَلِ طزیق اس تغذیِ حبل در ًَساد كِ ٍقتي . ؽَد هي تجَیش هؼذي لَلِ طزیق اس هبدر ؽذُ

 . ثوكذ را ٍي خبلي ّبي عيٌِ یب خَد تويش اًگؾت كِ دّذ اجبسُ ًَسادػ ثِ تَاًذ هي ّوشهبى

 

 

 

   گزم 1500 تب1200 ثيي تَلذ ٌّگبم ٍسى ثب  ّفتِ 32 ٍ 30 ثيي ًَساداى -2

 ػوذُ ثخؼ كِ حبلي در .ؽًَذ تغذیِ عزًگ یب قبؽق یب ٍ كَچک فٌجبى یک ثب تَاًٌذ هي ًَساداى ایي
  .ؽَد اًجبم رٍس در ثبر دٍ یب یک تَاًذ هي فٌجبى ثب تغذیِ اعت، هؼذُ لَلِ طزیق اس ٌَّس ًَساد ؽيزدّي



حاهلگي سياًتخاب سّش تغزیَ بش اساط   

  گزم 1500 اس ثيؾتز تَلذ ٌّگبم ٍسى ثب ثيؾتز یب حبهلگي ّفتِ 32 حذٍد ًَساداى -3

 ایي دس. داسد  ًیاص طَالًی ّای هکث ٍ ّا صهاى تِ لیکي ٍ توکٌذ سا هادس سیٌِ قادسًذ ًَصاداى ایي
 دس خَد حال تِ سا تایذاٍ اسر اّویر حائض تسیاس سیٌِ اص اٍ سشیع کشدى جذا اص اجسٌاب حالر،

 هی ٍی ًیاص، صَسذ دس .گیشد سش اص سا هکیذى دٍتاسُ کِ صهاًی زا کٌیذ سّا ضیشدّی ٍضعیر
 سیٌِ صیش خَسدى ضیش اص تعذ فٌجاًی زغزیة .دّذ اداهِ کاس ایي تِ ساعر یک اص تیطسش تشای زَاًذ
  .ضَد هی خیطٌْاد هادس

 

  گزم 1800اس ثيؾتز تَلذ ٌّگبم ٍسى ثب  حبهلگي ّفتِ 36 تب 34 حذٍد ًَساداى -4  

 تا زکویلی زغزیِ گْگاُ  .کٌٌذ دسیافر خسساى اص هسسقیواً سا خَد ًیاص ّوِ زَاًٌذ هی اغلة
 تِ تٌا زَاًٌذ هی ّفسِ 32 اص تیطسش ًَصاداى .اسر الصم ضیش SNS  سٍش تِ زغزیِ یا فٌجاى

 ًوایٌذ زغزیِ هسسقیوا هادس سیٌِ اص خَد هیل



 ًکتَ هِن 

کمک می کىد کٍ وًزاد پستان را تً کىد ي تٍ تیشتر  تماس پًست به پًست مادر ي وًزاد •
 .تیدار تًدن ي شیرخًردن اي ویس کمک کىد

 .  در وًزاد خًد تاشد ي تٍ اي شیرتدَدشاهد ايلیه وشاوه های گرسىگی مادر ترغیة می شًد تا •

 ديشیدن صحیح ي مکرر ي خًراودن آغًز به شیرخًار•

در حیه شیرخًردن تا آغًز یا شیر تیشتر تٍ سمت وًک پستان سرازیر شًد ي فشردن پستان •
 .  تشًیق تٍ مکیدن تدين صرف اورشی زیاد شًد وًزاد تا چشیدن مکرر،

تیه َر مرحلٍ از مراحل مکیدن پستان تًقف کًتاٌ مدت يجًد دارد ي اگر تًقف َا تیشتر از چىد •
ترای تشًیق اي هًشیاری مادر پس . ثاویٍ طًل کشید، احتمال دارد کٍ وًزاد تٍ خًاب رفتٍ تاشد

 .  تٍ مکیدن ضريری است

 

 



درهَرد آغَػ رٍسّب ٍ ّفتِ ّبي اٍل ؽيزدّي در خبؿ تَجِ 
 :  گزفتي ؽيزخَار ٍ گزفتي پغتبى 

 

 پبیِ ٍ افل هَفقيت در تغذیِ ثب ؽيزهبدر    

 نکته  
  



 
 اًتخبة ثْتزیي ٍضؼيت ؽيزدّي ثزاي ًَساد  

 



 
 اًتخبة ثْتزیي ٍضؼيت ؽيزدّي ثزاي ًَساد  
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 وضعیت صحیح شیرخوار

  تاضذ آساى خسساى تِ دسسشسی کِ ٍضعیسی دس گشفسي قشاس•

   .اسر هادس تذى تا ًضدیک زواس دس ٍ سٍتشٍ ضیشخَاس تذى•

 (خسساى تِ چسثیذُ  چاًِ) اسر خسساى سٍتشٍی صَسزص•

  .تاضذ هسسقین خطی اهسذاد دس ضیشخَاس (تاسي ٍ ضاًِ) تذى ٍ (گَضْا)سش•

 خسساى فاصلِ) عقة تطشف سش زوایل کوی تا ضیشخَاس تذى خَب حوایر ٍ تَدى سطح ّن•
   (ضیشخَاس زٌفس تشای تیٌی تا

 ضیشخَاس دّاى تا ّالِ ٍ تیٌی تا خسساى ًَک تَدى  زشاص ّن•



 گشفتي سش ًْصاد  



 پستاى گشفتي شیش خْاس 



 حوایت پستاى 

 (  رٍػ ّبي حوبیت پغتبى ) ًگِ داؽتي پغتبى تَعط هبدر  



 

Madonna , cradle hold 

  گَْارُ اي
( رؽذ ؽيز خَار هٌبعت اعت ٍاس دٍرُ ًَسادي ػجَر كزدُ اعت   -ؽيزدّي در سهبى طَالًي)   

 



 
Cross-cradle hold 

 هتقبثلاي گَْارُ 
  –ًَسادي كِ در گزفتي پغتبى هؾكل دارد  –ًَساد پزُ تزم ) 

 (سخن ًيپل  –اٍایل ؽيزدّي  



Clutch hold , Under arm, football 

 سیز ثغلي 
ًَساد خَاة آلَد  –ًَک عيٌِ فبف یب فزٍرفتِ  –پغتبى ثشرگ  -c/sهبدراى   –پزُ تزم )

 (ًَسادي كِ هكيذى ضؼيف دارد  –دٍیب چٌذ قلَیي  –



 
Over hand transitional hoid  

 دعت رٍي دعت 

 (اٍایل ؽيزدّي -ًَساد پزُ تزم ) 



 تغزیَ ًْصاداى ًاسط با فٌجاى 

 هی تاضذ ( سش ضیطِ ) تْسشیي جایگضیي زغزیِ تا تطشی زغزیِ تا فٌجاى 

 تِ خصَظ 

 کِ آهادگی هکیذى ًذاسد ًَصادًاسستشای 

 دس ایي ٍضعیر ًَصاد 

 .ٍگزعٌِ ثبؽذ ( ًِ خَاة آلَد) ثبیذ در حبلت آراهؼ ، َّؽيبر  



 فْایذ تغزیَ با فٌجاى 

( تشد ًوی سًج هعذُ لَلِ اص دیگش اٍ ) اسر ًَصاد تشای خَضایٌذ سٍش  

ِیاد سا چطیذىٍ کٌذ اسسفادُ خَدش صتاى اص زا  هیذُ اجاصُ ًَصاد ت  
  تگیشد

کٌذ هی زحشیک سا ًَصاد دس ّضن عول   

ضَد هی ٍتلع هکیذى ، زٌفس دس ّواٌّگی تْثَد سثة   



SNS 



 ًْک سیٌَ صاف ّفشّسفتَ 



 RPSادم ُالَ با سّش کشدى بشطشف 



ادم ُالَکشدى بشطشف   

 



 دٍؽيذى ؽيز 

   ضیش زَلیذ زذاٍم هٌظَس تِ (1
  ٍسى كن یب ًبرط ًَساد تغذیِ ثزاي (2
   خسساى خشی هَاقع دس خسساى ّالِ کشدى ًشم تشای (3
 ضیش هجشای چٌذ یا یک کِ صهاًی یا ٍ خسساى احسقاى سفع ٍ زسکیي تشای (4 

  . ضًَذ هی هسذٍد
  خسساى گشفسي تشای ضیشخَاس زَاًایی عذم ٌّگام (5 
   ضیشهادس کوثَد هَاسد دس ضیشهادس زَلیذ افضایص هٌظَس تِ (6 
   فشیضس یا یخچال دس ضیش کشدى رخیشُ هٌظَس تِ (7 
 هادساى سایش تِ اّذاء تشای (8 



 آهبدگي قجلي ثزاي دٍؽيذى ؽيز 

گشم سَج یا (قَُْ جض تِ) گشم ًَضیذًی یک ًَضیذى   

ّا دسر ضسسي  

ضیشخَاس کٌاس دس ساحر هحلّ)خلَذ ٍ آسام هحیط یک دس ًطسسي ٍ  
   (اٍ زصَیش یا

ضیشخَاس تا خَسر تا خَسر زواس تشقشاسی اهکاى دسصَسذ 

گشم کودشس تا خسساى کشدى گشم  

خسساى هاساط 

 



 رٍػ ّبي دٍؽيذى ؽيز

 

دسر تا 

ضیشدٍش تا:   

   دسسی ّای (خوح) دٍش ضیش  -1  

 (دٍتل یا زکی :تشقی – تاطشی) الکسشیکی ّای ضیشدٍش    -2 

 



 ماساژ پستان 

 :پغتبى هبعبص ّبي رٍػ
  

  سٍی تِ تسسِ هطر غلطاًذى -1
 ًَک سور تِ سیٌِ عقة اص خسساى
  خسساى

 ًَک تا خسساى تِ هالین ضشتِ -2
 ضاًِ یا اًگطساى

 دٍدسسی سٍش تِ خسساى هاساط -3

 گشفسي تا خسساى ًَک زحشیک -4
 سثاتِ ٍ ضسر اًگطر تا آى
     

  

 

  



 دّشیذى با دست 

37 



 دّشیذى آغْص 



 دّشیذى با پوپ 

39 



 رخیشٍ ًّگِذاسی شیش هادس 

40 



 اوتظارات ما
آمىزش در مراقبتهای دوران باردای وکالسهای آمادگی برای زایمان 

 آمىزش کامل به مراقبیه سالمت وبهىرزان 

 آمىزش به رابطیه وسفیران سالمت 

ما ماها ،مراقبیه سالمت ،بهىرزان ورابطیه    آمىزش خاوىاده ها از طریق 

 ، استفاده از فرصت ها در امر آمىزش وحساش سازی مثل مراکس هایپىتیروئید
 بیمارستاوها ، مطب ها  

 



با اسصّی هشاسکت بیشتش  

 شوا دس فشایٌذ

بِبْدی ّسالهت ًْصاداى   

 عضیضهاى 


