
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از تولد و 

شروع تغذيه با شير مادر، گرچه با هم مرتبط هستند اماا  

هر كدام به صورت مستقل از اهميت خاصي برخوردارناد  

به طوريكه گفته ميشود حتي اگر مادر قصد شير دهاي    

ندارد مادر و نوزاد بايد از اين تماس بهره مند شوند.ماادر   

و نوزاد پس از تولد نبايد از هم جدا شوند بلكه بايد بطور 

مداوم همراه هم باشند و نوزاد مجاز باشد باه ما ا         

آمادگي پستان مادر را بگيرد )مگر به دالليل پزشكي غير  

 قابل اجتناب( .

 

فوائد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس  

 از تولد:

شروع تغذيه با آغوز و تغذيه ان صاری با شايارماادر    -1

)آغوز يا كلستروم برای نوزاد بسيار مغذی اسات.نايااز        

غذايي نوزاد در  هنگام تولد خيلي كم و مقدار آغوز برای 

تامين نيازهای او كافي است.حجم معده نوزاد در روز اول  

سي سي يعني به اندازه يك تيله بزرگ است و 7-5حدود

ساي  11-2متوسط دريافت شير در هر نوبت تغذيه معموال 

   27-22سي كافي است.حجم معده نوزاد در روز سوم به    

سي سي  يعني به اندازه توپ پينك پنگ ميرسد در روز   

ساي ساي     11-01دهم به اندازه يك تخم مرغ بازرگ    

ميشود وهرچه سن نوزاد بيشتر شود حجم معده بزرگتار  

شده و توليدشير با تغذيه مكررشيرخوار از هر دو پستان 

 افزايش مييابد.(  

 

ت كيم روابط عاطافاي ماادر و ناوزاد  )بااعا                   -2

ميشودمراقبت از نوزاد دلپذيرتر و مطلوبترشود و احتماال  

كاهش يابد ودر نهايت منجر به تسريع روند رشد جساماي   

،ارتقا تكامل و شكوفايي استعدادهای بالقوه كودك ميگردد 

 و در سنين باالتر نيز نقش بسزايي دارد. 

 گرم نگهداشتن  نوزاد و پيشگيری از هيپوترمي. -3

 باع  ثبات ضربان قلب و تنفس نوزاد ميشود. -4

 ثبات قندخون و اصالح سريعتر اسيديته خون. -5

 كاهش گريه و مصرف انرژی نوزاد. -0

كلونيزا سيون روده نوزاد با باكتريهای مادر)زيرا مادر  -7

اولين كسي است كه كودك را در كنار خود دارد نه پرستار  

پزشك يا شخص ديگری كه ممكن است سبب كلونيزا 

 سيون باكتريهای آنها در بدن نوزاد شود(.

تاثير بر تداوم موفق شيردهي و توليد شير كافي برای  -1

 تغذيه بعدی و پيشگيری از كاهش قند نوزاد.

رفلكس مكيدن نوزاد را كه طي يكساعت اول تولد بسيار -9

قوی است ت ريك نموده و به انقباض رحم و خروج جفت و 

 كاهش خونريزی مادر كمك ميكند.

شروع تغذيه با شير مادر طي يك ساعت اول تولد اولين  -11

وحياتي ترين گام برای كاهش مرگ ومير شير خوران و 

 كودكان است .

 

 

 

 
 

 

*در زايمان طبيعي تماس پوستي بالفاصله پس از توولودو    

ادامه تماس پوستي به مدت يكساعت يا بيشتردر اتاق زايمان 

ادامه مي يابد ودر زايمانهاي به روش سزارين قورار دادن    

نوزاد در تماس پوستي با مادر ضمن ادامه عمل جراحي و   

ادامه تماس پوستي به مدت يكساعت يا بيشتردر ريوكواوري   

 ادامه  مي يابد.

*جهت برقراري تماس چشمي شما با نوزاد در زايمان 

طبيعي سر مادر كمي باالتر قرار ميگيردو قرار دادن نوزاد 

لخت روي قفسه سينه مادر با فاصله مناسب از صورت مادر

سانتي 91)حداقل فاصله كانوني براي مشاهده صورت مادر 

 متر ميباشد( .



واكسن و توزين -٭مراقبتهايي مثل تزريق ويتامين ك

بعد از اتمام اولين تغذيه با شير مادر ويا ترجيحا پس از 

 ساعت اول در حضورشما انجام ميشود.

٭ معاينه پزشك توسط متخصص اطفال در حضور شما 

 انجام ميشود.

ساعت اول تولد و ترجيحا تا  6٭استحمام نوزاد بعد از 

ساعت بعد از تولد نوزاد انجام ميگردد.  42  

٭عالئم آمادگي نوزادبراي شروع تغذيه با شير مادر به 

 اين ترتيب ميباشد:

دست به دهان -باز كردن دهان-حركات سر به طرفين

خروج بزاق از دهان.-ملچ و ملوچ كردن-بردن  

 

در طول مدت برقراري تماس پوست با پوست، شما و 

 نوزادتان در يك پتوپوشيده شده ايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*كاركنان قبل از انجام زايمان در مورد اهميت و چگونگي 

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و 

 شروع شير مادر در ساعت اول با شما صحبت مينمايند.
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