
اولین برقراری تماس پوست با پوست مادر و           

نوزاد بالفاصله پس از زایمان است و شروع            

تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد باعث             

مندی از فواید بسیار زیاد اولین شیر مادر           بهره

پس از زایمان به نام آغوز، برقراری پیوند              

عاطفی مادر و نوزاد، موفقیت و استمرار بیشتر         

در تغذیه با شیر مادر، تضمین سالمت كودك و 

نهایتًا پیشگیری از  یک میلیون موارد                

شود. با توجه به      ومیر نوزاد در جهان می       گ  مر

اهمیت این موضوعات  ، برای همۀ نوزادان            

بارداری به دنیا      ۷۳سالمی كه بعد از هفته         

آیند، الزم است این تماس پوستی بین مادر          می

و نوزادش در لحظۀ تولد به شکل زیر انجام             

 شود:

در یک زایمان طبیعی بالفاصله     زایمان طبیعی:   

پس از تولد، نوزاد به صورت دمر روی شکم            

شود تا این تماس برقرار شود        می  مادر قرار داده  

و طی خشک كردن، سالمتش خیلی سریع           

ارزیابی خواهد شد. به طور معمول نوزادان تازه        

متولد شده طی ساعت اول تولد ، پستان مادر          

را جستجو كرده و به دهان می گیرند. عالیم           

 آمادگی شروع تغذیه نوزاد شامل حركات سر به 

طرفین ، باز كردن دهان ، دست به دهان بردن ،            

ملچ و ملوچ كردن و خروج بزاق از دهان  می               

 باشد. 

 

در این نوع    حسی ناحیه كمر:        سزارین با بی   

سزارین ، نوزاد را از سمت زیر بغل یا شانه مادر             

یعنی به طور مایل، طوری در تماس پوست با             

دهند كه قفسۀ سینه نوزاد در      پوست مادر قرار می 

تماس با زیر بغل و قفسۀ سینه مادر و دهان نوزاد           

در نزدیکی تماس با نوك پستان مادر باشد و در           

صورت امکان تماس چشم در چشم بین مادر و           

شود.  یا نوزاد  به طور مایل و دمر            نوزاد انجام می  

 بر  روی قفسه سینه مادر قرار می گیرد.

پس از انجام    سزارین با بیهوشی عمومی كامل:        

سزارین با بیهوشی كامل، نوزاد را به شکلی در            

دهند كه بند ناف نوزاد با          پهلوی مادر قرار می    

پوست مادر در تماس باشد. به محض اینکه مادر          

گویی پیدا كرد یا حتی اگر كمی            توانایی پاسخ 

آلود هم بود، تماس پوستی همچنان ادامه          خواب

 شود.  دارد و اولین تغذیه با شیر مادر نیز شروع می

اهمیت و مزایای تماس پوست با پوست برای          

 مادر و نوزاد :

كمک به شروع موفق تغذیه انحصاری با             -1

 شیر مادر

افزایش میزان تغذیه با شیر مادر و طول             -2

 مدت شیردهی

 آرام نمودن مادر و شیرخوار -۷

ثابت نمودن ضربان قلب و تنفس  مادر و             -4

 شیرخوار

 گرم نمودن نوزاد -5

قوی تر شدن پیوند عاطفی بین مادر و                -6

نوزاد ، دلپذیرتر شدن مراقبت از نوزاد ، كاهش         

احتمال سوء رفتار با كودك ،  رشد جسمی             

بهتر  و شکوفایی استعدادهای درونی كودك در        

 آینده

كاهش گریه  ، اضطراب و مصرف انرژی در             -۳

 نوزاد

افزایش اعتماد به نفس در توانایی مراقبت            -8

 از نوزاد 

 جریان شیر بهتر  -9

 افزایش حس كنترل و مدیریت شرایط  -11
 
 



مزایای شروع به موقع تغذیه با شیر مادر برای           

 مادر و نوزاد :
اولی شیر مادر یا آغوز برای نوزاد بسیار مغذی            -1

است . نیاز نوزاد در این هنگام خیلی كم است و               

قطرات  كم آغوز نیز برای او كافی است.آغوز اولین          

واكسن نوزاد محسوب می شود كه او را در برابر             

بسیاری از بیماری ها حفاظت كرده و به تنظیم             

سیستم ایمنی در حال تکامل نوزاد نیز كمک می          

كند. آغوز موجب تکامل و عملکرد موثر روده نوزاد          

شده و از ورود عوامل بیماری زا و حساسیت زا به             

بدن نوزاد جلوگیری می كند. آغوز سرشار از              

است كه برای حفاظت از چشم ها و         ”  آ  ”  ویتامین  

كاهش عفونت ها اهمیت دارد و از طرفی با تحریک   

عمل دفع، به پیشگیری از  زردی نوزاد كمک می            

 كند. 

به تولید شیر كافی برای تغذیه بعدی و                  -2

همچنین پیشگیری از بروز افت قند خون نوزاد            

 كمک می كند.

قدرت مکیدن نوزاد را )كه در طول یکساعت            -۷

اول بسیار  قوی است( برای گرفتن صحیح پستان          

به كار می اندازد. این مزیت به جمع شدن رحم  و             

 كاهش خونریزی مادر كمک می كند.
 

امکان تماس پوست با پوست مادر و نووزاد را             -4

فراهم می كند و گرمای مورد نیاز نوزاد را به ویژه           

 برای نوزادان نارس و كم وزن تامین می كند.

برای نوزادان كم وزن مفیودتور اسوت چوون           -5

احتمال مرگ و میر آن ها بیشتر می باشد و بوه             

هنگام تولد به حمایت بیشتری برای خوب مکیدن 

 نیاز دارند.
 

 منبع :

افراخته ، م و همکاران ، راهنمای آموزشی شروع تغذیه بوا            

شیر مادر در ساعت اول تولد به انضمام دسوتوورالوعومول               

 برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 
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تماس پوست با پوست و شروع 

تغذیه با شیر مادر در ساعت اول بعد 

 از زایمان
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