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عاونت سالمتم

:مقدمه

براي . آنچه درساعت اول زندگی میگذرد بر بقاء و رشد کودك ورابطه آینده والدین با فرزند بسیار اثرگذاراست
ارتقاء سالمت مادر ونوزاد وهم چنین ایجاد و تحکیم دلبستگی مادرانه در نوزادان با وضعیت تثبیت شده؛

پوست و تالقی نگاه به محض تولد و فراهم کردن امکان شروع تغذیه با شیر مادر طی برقراري تماس پوست به 
این اقدام نه تنها در تسریع روند رشد جسمی و تکاملی نوزاد، بلکه در. یک ساعت اول عمر، بسیار مؤثر است

% 22گیري از از طرفی تغذیه با شیر مادر طی ساعت اول زندگی سبب پیش. بقیه سنین نیز نقش بسزایی دارد
.موارد مرگ ومیر نوزادان میگردد

نسبت به نوزاد، براي والدین ازدوره بارداري آغازشده وبعد ازچند ماه ) BONDING(پیوند عاطفی "معموال
پیوند عاطفی ممکن است در بدو تولد و با دیدن . انتظار با اولین تالقی نگاه و تماس مستقیم با نوزاد؛ قویتر میشود

هرچه پیوند عاطفی با نوزاد . بعد از انس بیشتر با شیرخوار ایجاد شود ظاهر شده و یا به مرور زمان ونوزاد 
عالوه شیردهی و مادري کردن و به. پذیرتر و مطلوب تر میشود نوزاد دلزودتر و قویتر شکل بگیرد، مراقبت از

اقدامات فوق "نهایتا. ر با کودك کاهش می یابد تربیت فرزند با موفقیت بیشتري توام می گردد و احتمال سوء رفتا
. روند ارتقاء تکامل کودك را تسریع نموده و استعدادهاي بالقوه او را شکوفا میکند،

در جهت تحکیم . نوزاد است یکی ازمهمترین عوامل در ایجاد این پیوند عاطفی مشاهده و شناخت واکنشهاي
نیز از بدو تولد از مادر خود جدا شده اند"د نوزادان بیماري که الزاماهرچه سریعتر این پیوند عاطفی در معدو

الزم اندیشیده شود ؛ تا پس از تثبیت شدن، هر چه سریعتر تماس پوست به پوست و )5تبصره(بایستی تمهیدات
.تالقی نگاه با والدین برقرار شده وتغذیه با شیر مادر وهم اتاقی مادر و نوزاد نیز شروع شود
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:  گیردانجامزایمانمرحلهازقبلبایدکهاقداماتی.١
دردوران بارداري ، اهمیت وچگونگی شروع تغذیه باشیرمادردرساعت اول زندگی به مادرآموزش داده .١.١

. شود 

وقبلزایمان،اتاقوعملاتاقپرسنلبه"زندگیاولباشیرمادردرساعتتغذیهشروع"دستورالعمل١.٢
.شوددادهآموزشخدمتحین

جلوبازازلباس،زایمانهنگامدرمادر،عمراولمادردرساعتشیربادرامرتغذیهتسهیلجهت١.٣
.نمایداستفاده

از،استپستانبطرفنوزادکنندهجلبکهپستاننوكاطرافغددترشحاتبويحفظجهت١.٤
.شوداجتنابپستانیتغذیهازاولینوقبلزایماندراطاقپستانشستشوي

مراقبتیتوانوپستانازتغذیهونوزادومادرسالمتحفظبهکهزایمانروشترینوسالمبهترین١.٥
.شوددادهمادرآموزشبهوشدهانتخابکندمادرکمک

ومادرسالمتنظرازآنهاخطرترینوکمعارضهازکمبیهوشییاازمسکناستفادهنیازبهدرصورت١.٦
تبصره(.شوداستفادهنوزادازمادرمراقبتوشیرمادرباتغذیهباتداخلنظرازونیزنوزاد

)4شماره

: نوزادازتولدبعدوحیننبایدهايوبایدها.٢
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:شودیمانجامطبیعیزایمانکهیطیشرادر٢.١

امکانازبرخورداريجهتکافیعملآزاديازهادستورالعملآخرینبراساسزایمانمادردراطاق٢.١.١
.باشدمندبهرهدیدهآموزشهمراهداشتنومحرمیتحفظ،آشامیدن،خوردن،تحرك

.باشدکورانبدونسانتیگرادودرجه25-28زایماناتاقدماي٢.١.٢

.نباشدوشلوغپرسروصدا،بودهمادرآراماطرافمحیط٢.١.٣

.نشودنوزادومادرچشمباچشمتماسمانعنوريوهیچباشدمالیماتاقنور٢.١.٤

مادرسرزیرامکانصورتدروباشدبرخوردارآرامشازوقرارگرفتهراحتوضعیتیدرمادر٢.١.٥
توانائیهايونوزادحرکاتناظر،کردهبرقرارچشمیتماسنوزادبابتواندمادرتاگیردقراربالش

ایندرگرفتنقراربالذاواستمترسانتی19نوزاددیدکانونیفاصلهکهاستبذکرالزم. باشداو
.باشدمیمادرصورتمشاهدهبهقادر،فاصله

. شودخودداريواکیوموفورسپسبردنکاربهاپیزیاتومی،چونتهاجمیاقداماتازاالمکانحتی٢.١.٦
پوستتماسبرقراريازآنترمیمباهمزمانپرینه،ترمیمبهنیازوزیاتومیاپیانجامدرصورت

.شودحاصلاطمینانشیرمادرباتغذیهودوآننگاهوتالقینوزادومادرپوستبه

بهنیازيروتینبطور"معموالکشدمینفسوکردهگریهبخوبینوزادکهطبیعیشرایطدر٢.١.٧
.نداردوجودبینیودهانساکشن

شدهارزیابی"سریعاويسالمت،نوزادکردنخشکضمنرحم،ازنوزادخروجازپسبالفاصله٢.١.٨
کردن،گریهخوبمکونیوم،مایعبهنبودنآلوده(استسالمچنانچهگرددوبررسیاحیاءبهنیازو

غیردریابدوادامهکردنمادرقرارگرفته،خشکیاسینهشکمروي)نبودننارسخودبخود،حرکت
.گیردقرار) تابشیگرمازاي( وارمردستگاهزیرنوزاداحیاءعملیاتاجرايجهتصورتاین

وتنهطرفبهسرازوشدهشروعتولدازبعدبالفاصله،وخشکگرمپارچهبانوزادکردنخشک٢.١.٩
.شودانجامورنیکسبهصدمهبدونو) پائینبهمچاز( هادستاستثنايبههااندام
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علمیاندیکاسیونبدون،معدهمحتویاتمنظورتخلیهبهنوزادبینیودهانازلولهدادنعبوراز٢.١.١٠
.شوداجتناب

وگرمپوششیبانوزادومادر،آنانپوستیتماسادامهونوزادومادربدنگرمايحفظبراي٢.١.١١
.شوندپوشانیدهتمیز

قطعاستریلیتهرعایتبا،هادستورالعملطبقآنضربانشدنازآهستهپسثانیهچندنافبند٢.١.١٢
.شود

،نمودهتوجهويسقوطعدمازاطمینانوبدنشدماي،نوزادسالمتبه،تماسمدتطولدرتمام٢.١.١٣
.شودکنترلیکباردقیقه15هرمادرحیاتیعالئم

ومادرتوسطنوزادبوسیدنوگونه،بهگونهتماسونوزادومادرچشمیتماسبرقراريامکان٢.١.١٤
.شودفراهمنوزادگوشدرمادرمقدسوآمیزمحبتنجوايوزمزمه

چشمانوگرفتهقراراوهايپستانبینومادرسینهرويبرکهنحويبهباشدعریاننوزاد٢.١.١٥
.باشدداشتهقرارمادرهايپستاننوكسطحدرنوزاد

نوكجستجو،رفلکسازاستفادهباویافتهراپستانتاشودکمکنوزادبهلزومصورتدر٢.١.١٦
.شودانجاماجباريهیچبدونتغذیهاولینوببرددهانبههالهباهمراهراپستان

تداومومادرونوزادروابطبرقراري،مادرپستانازتغذیهاولین،زندگیمطلوبشروعبراي٢.١.١٧
اقداماتسایروتوزینپا،اثرکفگرفتن،واکسنوKویتامینتزریقچوناقداماتیازآنانتماس

.شودخودداريساعتیکتافوريغیر

.نشودانجامزندگیاولساعت24در"ترجیحاوساعت6درنوزاداستحمام٢.١.١٨

راپستانتاشودکمکاوبهبگیرد،ورایافتهپستاننتواندنوزادساعتهیکتماسعلیرغمچنانچه٢.١.١٩
.ببرددهانبهوگرفته

.نشودخارجلیبرازمادر،استنگرفتهصورتمادرپستانازتغذیهاولینکهزمانیتا٢.١.٢٠



عاونت سالمتم

دادهشرکتعاطفیمراقبتایندراویکدرجهمونثبستگانیانوزادپدر،امکانصورتدر٢.١.٢١
.شوند

2و1شمارهيهاتبصرهبه( گرددانجامنوزادانرژيوآبذخائرتعادلحفظجهتالزماقدامات٢.١.٢٢
) .شودمراجعه

).3تبصره(نمودزیپرهدیباکند،یممختلرانوزادخوردنریشروندکهیاتیوعملاقداماتاز٢.١.٢٣

:داردوجودسزاریناندیکاسیونکهدرشرایطی.٢.٢

ياهیناحیحسیبازاستفاده(باشدشدهانجامياهیناحیحسیبکهیدرصورت.٢.٢.١
)استارجح

.ضروري است) ماما(در جهت عملی نمودن این دستورالعمل ، حضور پرسنل آموزش دیده و آگاه 2.2.1.1
ونوزادومادرسالمتحفظبرايشودمیاستفاده) دورالاپییااسپینال( ايناحیهبیحسیازچنانچه2.2.1.2

.گیردصورتشد،ذکرطبیعیزایمانمورددرآنچهمشابهاقداماتیآنان،عاطفیروابطبرقراري
دادهنشانمادربهنوزاد،بندنافقطعازپس،برخوردارندپایداريوضعییتازنوزادومادرچنانچه2.2.1.3

.شودفراهمنوزادومادرچشمدرچشموگونهبهگونهتماس،شده
پوستدرتماس،جراحیعملادامهضمنوهوشبريمتخصصسمتازیعنیمادرسرطرفازنوزاد2.2.1.4

.کندتغذیهمادرپستانازبتواندکهشودکمکوداشتهنگهنحويبهمادرباپوستبه
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:باشدشدهانجامعمومیبیهوشیصورتیکهدر.٢.٢.٢

خواباگرچه،کندمیپیداراگوییپاسختوانایی،(RECOVERY)محلدرمادرکهوقتی٢.٢.٢.١
.شودحاصلآگاهپرسنلتوسطمادربانوزادتماساولین؛باشدآلود

منتقلنوزادانبخشبهنوزاد،نشدهبرقرارنوزادومادرپوستباپوستتماسکهزمانیتا٢.٢.٢.٢
.شودمراقبتويازمناسبشرایطدرمدتایندرونشود

شودپیچیدهخشکیونرم،گرمپارچهبانوزاد،نشدهخارجعملاتاقازمادرکهزمانیتا٢.٢.٢.٣
آمادگیصورتدروشدهبرقرارويبامجددپوستبهپوستتماس،بخشبهمادرورودمحضبهتا

.شودشروعمادرپستانازمستقیمتغذیه،ساعتیکمدتظرفنوزادومادر

عملاتاقازمادرکهزمانیتا؛نباشدپذیرامکاننوزادومادرپوستباپوستتماسچنانچه٢.٢.٢.٤
بهبخشیدنآرامشونوزادنگهداشتنگرمجهتیکدرجهمونثبستگانازیکییاپدر،شودخارج

. بگیرندآغوشدررااو،بخشپرسنلنظرزیر،وي
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:شوداجتناببایدگردد،مینوزادبدنآبکاهشبهمنجرکهاقداماتیوشرایطاز:1تبصره 
رطوبتبدوناکسیژنیاهواباتهویه.أ

.شودطوالنییامکررگریهبهمنجرکهاقداماتی.ب

تابشیگرمازايزیرمداومگرفتنقرار.ج

معدهودهانضروريغیرساکشن.د

. شوداستفراغبهمنجرکهاقداماتی.ه

. شودتعریقبهمنجرکهاقداماتی.و

کردنحمامازناشیتبخیرافزایش.ز

از شرایط و اقداماتی که منجر به مصرف ذخیره غذایی و انرژي نوزاد می شود، باید اجتناب : 2تبصره 
:شود
.شودنوزادطوالنییامکررگریهبهمنجرچهآنهر.أ

.کندمیایجادراهیپرترمییاترمیهیپوزمینهکهچهآنهر.ب

.گرددپنهتاکیوتاکیکاردي،استفراغ،هوابلع،زیادگریهبهمنجرکهاقداماتیودردناكاعمال.ج

. باشدداشتههمراهبهراطوالنیکاتابولیسمچهآنهر.د

.داردهمراهبهراتنشبهمربوطهورمونهايمدتطوالنیترشحافزایشکهاقداماتی.ه

مورورفلکسمکررانجام.و

شدهبنديزمانتغذیه.ز
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ازفراهم کردن شرایط و اقداماتی که ممکن است روند شیر خوردن را مختل کند، باید اجتناب :  3تبصره 
:نمود
. اولروزهايیاوتولدازپسبالفاصله،خصوصبهنوزادومادرشدنجدا.أ

پاکفاثرگرفتنوقدووزنگرفتناندازهمنظوربهتولد،ازبعدبالفاصلهنوزادضروريغیرکردنجابهجا.ب

مادرشیرباتغذیهاولینازقبلچشمیبیوتیکآنتیازاستفاده.ج

ضروريغیرساکشن.د

شیشهسروزنکگولازاستفاده.ه

تغذیهکردنبنديزمان.و

کنندهمراقبتافرادتعدد.ز

وصداسرونورزیادي.ح

دردناكاقدامات.ط

شیردهینادرستشیوه.ي

دادنشیرموقعنامناسبوضعیت.ك

.) ارسال خواهد شد"دستورالعمل متعاقبا( تسکین درد و بیهوشی : 4تبصره 

از مادر جدا شده اند ...)بدلیل بیماري و(دستورالعمل تمهیدات الزم براي نوزادانی که بدو تولد: 5تبصره 
.ارسال خواهد شدمتعاقبا
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ریشباهیتغذجیترويکشورتهیکممتعددجلساتدردستورالعملنیا
.استدهیگردیینهادیتائوگرفته،قراریبررسوبحثموردمادر

استشدهاستفاهریزمنابعازدستورالعملاینتهیهدر:

۱) نفسنیکپدرامدکترترجمه؛اسکنلر. جریچاردنوشته/مادرشیر

۲) BREAST CRAWL: INITIATION OF BREASTFEEDING BY
BREAST CRAWL

۳) BABY – ۲۰۰۶FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE: JAN

۴) THERMAL PROTECTION OF NEWBORN – WHO -۱۹۹۷

۵) ABM CLINICAL PROTOCOL*۱۵ ANALGESIA

ANDANESTHESIA FOR THE BREASTFEEDING MOTHER - ٢٠٠۶

۶) STRATEGIC GUIDANCE NOTE ON THE NEWBORN –
۲۰۰۶UNICEF AND SAVE THE CHILDREN

۷) BASIC MATERNAL AND NEWBORN CARE – ۲۰۰۴

۸) CARE OF THE NEWBORN - ۲۰۰۵


