


شواهد، فواید و اهمیت 

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

و شروع تغذیه طی ساعت اول تولد 



ده اقدام براي تغذیه موفق با شیر مادر در 
بیمارستان دوستدار کودك

نان سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر درمعرض دید کلیه کارک -1

 نصب شده باشد و براي اطمینان از ارتقاي کیفیت خدمات، به طور

.ایش شودمستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پ

است  کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت هاي الزم براي اجراي این سی -2

.آموزش هاي قبل از خدمت و مکرر در حین خدمت ببینند

هی و مادران باردار را در زمینه مزایاي تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیرد -3

.تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی و بطري و گول زنک آموزش دهند



ده اقدام براي تغذیه موفق با شیر مادر در 
بیمارستان دوستدار کودك

تولد  به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه -4

و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول شروع کنند و در 

بخش هاي کودکان برنامه تجویز دارو و انجام آزمایش ها و 

 اعمال جراحی به گونه اي طراحی گردد که اختالل در تغذیه از

.پستان مادر ایجاد نکند



ده اقدام براي تغذیه موفق با شیر مادر در 
بیمارستان دوستدار کودك

هی را به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیرد -5

 آموزش دهند و براي) درصورت بیماري مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر(

.حل مشکالت شیردهی کمک و حمایت کنند

ماه اول عمر به جز شیرمادر، غذا یا مایعات   6به شیرخواران سالم در  -6

)مگر درصورت ضرورت پزشکی. (ندهند...) آب، آب قند(دیگر 

برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طی شبانه روز اجرا کنند و در  -7

 بخش هاي کودکان تسهیالت الزم براي اقامت شبانه روزي مادران و

.نیازهاي فیزیکی و عاطفی آنان را تأمین نمایند



ده اقدام براي تغذیه موفق با شیر مادر در 
بیمارستان دوستدار کودك

مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضاي شیرخوار با شیر مادر  -8

. تشویق کنند

.استفاده نکنند) گول زنک(مطلقاً از شیشه شیر و پستانک  -9

 تشکیل گروه هاي حمایت از مادران شیرده را پی گیري نمایند و -10

اطالعاتی در مورد گروه هاي حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار  

. والدین قرار دهند



اقدام چهارم

    تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله "•

پس از زایمان و شروع تغذیه با شیر مادر در        

از حساسیت  ویژه اي براي       "ساعت اول تولد 

حفظ بقا و سالمت شیرخوار و موفقیت         

.شیردهی برخوردار است



اقدام چهارم

ن گام شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد، اولین و حیاتی تری

. براي کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان است

میلیون مرگ در ماه اول  4میلیون تولد نوزاد در سال       تقریباً 136

). ه انددر کشورهاي کمتر توسعه یافته و یا فقیر متولد شد% 98حدود (



میلیون نوزاد حفظ می  4میلیون ا ز  1جان 

. شود

مطالعه سال 2007 

ادر اگر تمام مادران در ساعت اول تولد، تغذیه با شیر م

ماه از شیر  6را شروع کرده و شیرخوارشان را منحصراً تا 

.خود تغذیه نمایند



اقدام چهارم

اول  نوزادانی که تغذیه با شیر مادر را طی ساعت: تحقیق در منطقه روستایی غنا

ت که  تولد شروع می کنند، احتمال بقایشان در دوره نوزادي بیشتر از نوزادانی اس

.شیر مادر را به موقع شروع نمی کنند

ساعت اول تولد شروع می کنند احتمال  24نوزادانی که تغذیه با شیر مادر را پس از 

برابر  2/5مرگشان نسبت به نوزادانی که شیر مادر را در ساعت اول شروع نموده اند 

.بیشتر است

احتمال مرگ نوزادانی که با غذاهاي کمکی و یا شیري به جز شیر مادر در ماه اول 

برابر  4ند تغذیه شده اند، نسبت به شیرخوارانی که منحصراً با شیر مادر تغذیه می شو

.بیشتر است



  شروع تغذیه انحصاري

با شیر مادر از روز اول 

تولد

%  16پیش گیري از 

مرگ نوزادان  

شروع تغذیه انحصاري  

با شیر مادر از ساعت  

اول تولد

%  22پیش گیري از 

مرگ نوزادان  



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

ا شیر مادر  تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از تولد و شروع تغذیه ب 

.  گرچه مرتبط هستند، اما هرکدام به طور مستقل از اهمیت خاصی برخوردارند

ند  حتی اگر مادر قصد شیردهی ندارد، مادر و نوزاد باید از این تماس اولیه بهره م

.  شوند

مادر و نوزاد پس از تولد نباید از هم جدا شوند و مطلوب است که به طور مداوم  

مگر  (همراه هم باشند و نوزاد مجاز باشد که به محض آمادگی، پستان مادر را بگیرد 

).به دالیل پزشکی غیرقابل اجتناب

ادر  برقراري تماس پوستی مادر و نوزاد به شروع موفق تغذیه انحصاري با شیر م 

.کمک می کند



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

افزایش قابل توجه میزان تغذیه با شیر مادر و مدت شیردهی

آرام کردن مادر و شیرخوار 

ثبات ضربان قلب و تنفس شیرخوار

گرم نگه داشتن نوزاد

دماي زیر بغلی و پوستی باالتر

تطابق متابولیکی و ثبات قند خون 

اصالح سریع تر اسیدیته خون  



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

  نوزاد بالفاصله پس از تولد در تماس پوستی با مادر به مدت 38در مطالعه اي 

دقیقه قادر به مکیدن صحیح  49پس از % 24ساعت قرار گرفتند         1حداقل 

. پستان بودند

ردند اما  در گروه دیگري از نوزادان که تماس با مادر را بالفاصله پس از تولد شروع ک

به طور % 7دقیقه بعد نزد مادر برگشتند    ،    20دقیقه جدا شدند و  20پس از 

.  مؤثر پستان مادر را مکیدند

ه با  تماس اولیه مادر و نوزاد       افزایش میزان تغذی: متاآنالیز مطالعات انجام شده

.ماهگی 2-3شیر مادر در 



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

. براي نوزاد بسیار مغذي است) کلستروم(آغوز 

.نیاز نوزاد در این هنگام خیلی کم است

ز ، نوزاد را در برابر بسیاري ا)اولین واکسن(سرشار از عوامل ایمنی بخش است 

.  بیماري ها حفاظت کرده و به تنظیم سیستم ایمنی کمک می کند

د حاوي فاکتورهاي رشد است که به تکامل و عملکرد مؤثر روده کمک کرده و ورو

.میکروارگانیسم ها و آلرژن ها را به بدن نوزاد مشکل می سازد

حفاظت از چشم و کاهش عفونت           Aسرشار از ویتامین 

تحریک عمل دفع         پیش گیري از زردي نوزاد



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

گیري از  به تولید شیر کافی براي تغذیه بعدي و پیش

.بروز هیپوگلیسمی کمک می کند

وي رفلکس مکیدن نوزاد را که در ساعت اول بسیار ق

. ازداست، براي گرفتن صحیح پستان به کار می اند

به انقباض رحم و خروج جفت و کاهش خون ریزي 

.مادر کمک می کند

  امکان تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و گرماي 

) به ویژه در نوزادان نارس و کم وزن(مورد نیاز نوزاد 

.را فراهم می کند



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

براي نوزادان کم وزن مفیدتر است چون احتمال 

به   مرگ و میر آن ها بیشتر است و به هنگام تولد

.حمایت بیشتري براي خوب مکیدن نیاز دارند

  پس از زایمان طبیعی و یا سزارین با بی حسی

یر موضعی، اغلب می توان بالفاصله تغذیه با ش

. مادر را شروع نمود

یر پس از سزارین با بی هوشی عمومی، تغذیه با ش

مادر می تواند طی چند ساعت اول به محض  

.هوشیاري مادر انجام شود



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

  )Bonding(موجب تحکیم پیوند عاطفی 

. بین مادر و نوزاد می شود

 پیوند عاطفی نوزاد با پدر و مادر از دوران

بارداري آغاز شده و بعد از چند ماه انتظار 

، قویتر با اولین تالقی نگاه و تماس مستقیم

. می شود



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

:هرچه پیوند عاطفی با نوزاد زودتر و قوي تر شکل گیرد

.  مراقبت از نوزاد دلپذیرتر و مطلوب تر می شود

ءرفتار با  شیردهی و فرزندپروري با موفقیت بیشتري توأم گردیده و احتمال سو

.کودك کاهش می یابد

اي منجر به تسریع روند رشد جسمی، ارتقاي تکامل و شکوفایی استعداده

.بالقوه کودك شده و در سنین باالتر نیز نقش به سزایی دارد



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

اس  همراه با تم) در نیم ساعت اول(لمس زودرس نوك پستان و آرئول توسط نوزاد 

. دپوستی، تأثیر مثبتی بر پیوند عاطفی مادر و نوزاد در روزهاي اول تولد دار

دون این مادران، نوزادان خود را نسبت به نوزادانی که فقط تماس پوست با پوست ب

ها ا آنلمس نوك پستان داشتند، به مدت کوتاه تري از خود جدا می کردند و بیشتر ب

. حرف می زدند

در  گریه شیرخوارانی که پس از تولد در تماس پوستی با مادر قرار می گیرند،

  مقایسه با نوزادانی که جدا در کات نگه داري می شوند کمتر است       کاهش

.اضطراب و مصرف انرژي



زاد مزایاي شروع به موقع تغذیه با شیر مادر براي مادر و نو

نوزادي که در تماس نزدیک با مادر است، می تواند به محض نشان 

پستان را ) مثل حرکات دهان و زبان و مکیدن (دادن عالئم آمادگی 

. ردبمکد، اما نباید او را مجبور کرد زیرا بر رفتار بعدي او اثر سوء دا

. کند کولونیزاسیون روده نوزاد را با باکتري طبیعی روده مادر فراهم می



دستور العمل کشوری

دبرقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزا"  

و

"شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد

 

 

 



 با توجه به اهمیت برقراري به موقع

 تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و

ول شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت ا

تولد، وزارت بهداشت مصمم است 

دستورالعمل مراقبت ساعت اول را در 

 تمام بیمارستان هاي دوستدار کودك

عد کشور و براي همه نوزادان سالم که ب

 هفته به دنیا می آیند به اجرا 37از 

.درآورد



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

   ابـد براي هر مادر از آغاز لیبر تا پایان ساعت اول تولد باید یک نفـر مامـا اختصـاص ی .

مشـاوره شـیردهی و احیـاي    / الزم است این فرد دوره آموزشی مراقبت ساعت اول تولـد 

 :وي مسئول حسن اجراي موارد زیر است. نوزاد را گذرانده باشد

با  تماس پوست"قبل از انجام زایمان، حداقل چند دقیقه در مورد اهمیت و چگونگی ◦

اول  پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و شروع تغذیه با شـیر مـادر در سـاعت   

.  با مادر گفتگو کند "تولد نوزاد

درجـه سـانتیگراد و بـدون     25-28دمـاي  : شرایط زیر در اتاق زایمـان فـراهم باشـد   ◦

، کوران، نور اتاق مالیم تا هیچ نوري مانع تماس چشم با چشـم مـادر و نـوزاد نشـود    

.محیط اطراف مادر آرام باشد و سر و صدا و شلوغی آرامش مادر را به هم نزند



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

.  مادر از لباس جلو باز استفاده کند◦

مادر در اتاق زایمان از آزادي عمل کافی جهت تحرك، خـوردن و آشـامیدن و حفـظ    ◦

.محرمیت و داشتن همراه آموزش دیده برخوردار باشد

ناب کنید تـا  از زمان بستري تا قبل از اولین تغذیه پستانی، از شستشوي پستان اجت ◦

ان بوي ترشحات غدد اطراف نوك پستان مادر که جلب کننده نـوزاد بـه طـرف پسـت    

.است حفظ شود



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

و وصـل کـردن    Stimulation ،Inductionحتی االمکان از اقدامات تهاجمی ماننـد ◦

طـور   سرم اجتناب کنید و از انجام اپیزیوتـومی و زایمـان در وضـعیت لیتوتـومی بـه     

.  روتین پرهیز نمایید

ز در صورت انجام اپیزیوتومی و یا  نیـاز بـه تـرمیم پرینـه، هـم زمـان بـا تـرمیم آن ا        ◦

.برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد اطمینان حاصل نمایید



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

نفـس   در زایمان طبیعی تسریع نشده به شرط آن که نوزاد رسیده باشد و بـه خـوبی  ◦

در (ت کشیده و گریه نماید، به طور روتـین نیـازي بـه ساکشـن دهـان و بینـی نیسـ       

).زایمان تسریع شده ساکشن مورد نیاز است

رار بالفاصله پس از خروج نوزاد از رحم، او را در ابتدا  به صورت دمر روي شکم مادر ق◦

ا را داده و ضمن خشک کردن نوزاد، سالمت وي را سریعاً ارزیابی کرده و نیاز به احیـ 

.  بررسی کنید



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

چنان چه نوزاد سالم است و نیاز به احیا ندارد، هم چنان کـه روي شـکم مـادر قـرار     ◦

.دارد به خشک کردن او ادامه داده و سر نوزاد را ترجیحاً با کاله بپوشانید

خشک کردن نوزاد با پارچه گرم و خشک، از سر بـه طـرف تنـه و انـدام هـا و بـدون       ◦

.صدمه به ورنیکس انجام شود

از بـه  چنان چه شرایط فوق دقیقاً اجرا شود این نوزادان براي گرم یا خشک کردن نیـ ◦

.وارمر ندارند

ـ   ◦ وزاد را در صورتی که نوزاد نیازمند احیا باشد، مطابق پروتکل احیا عملیـات احیـاي ن

.  انجام دهید



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

  بدون		از گذاردن لوله در دهان یا بینی نوزاد به منظور تخلیه محتویات معده،◦

.اندیکاسیون علمی اجتناب نمایید

اندیکاسیون هاي علمی عبارتند از :

ترشح فراوان بزاق از دهان  ◦

دیسترس تنفسی  ◦

گرفتگی شدید بینی  ◦

نیاز به عملیات احیا ◦

تهویه با فشار مثبت از طریق ماسک یا لوله تراشه ◦

صالحدید پزشک متخصص ◦



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

سانتی متري آن کالمپ بزنید و بین  5و  2بند ناف را یک دقیقه پس از تولد در ◦

.آن دو را با قیچی استریل قطع کنید

.تو بانداژ نیس...) الکل، بتادین(نیازي به استفاده از ماده ضدعفونی کننده ◦



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

ین نوزاد را هم چنان که لخت است کمی به طرف باالتر روي قفسه سینه مادر ب◦
.دپستان هایش قرار دهید طوري که چشمان او در سطح  نوك پستان مادر باش

ا تماس  مادر و نوزاد را با هم به وسیله پتوي گرم، نرم، تمیز و لطیف بپوشانید ت◦
. پوستی آنان ادامه یافته و گرماي بدن مادر و نوزاد حفظ شود

  در فاصله(اگر مادر احساس سرما می کند، می توانید از وارمر استفاده کنید ◦
).  مناسب از مادر و نوزاد و باالي تنه مادر باشد



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

فاصله  (به منظور تماس چشمی مادر و نوزاد، سر مادر کمی باالتر قرار گیرد ◦
 سانتی متر است و با قرار گرفتن در این فاصله، قادر به 19کانونی دید نوزاد 

در این حالت، مادر می تواند ناظر حرکات و  ). مشاهده صورت مادر می باشد
.توانائی هاي او هم باشد و به محض آمادگی نوزاد او را شیر بدهد

 سالمت نوزاد، تنفس و دماي بدن او را) به مدت یک ساعت(درتمام مدت تماس ◦
.  دقیقه یک بار کنترل و ثبت کنید 15هر 

وط مراقب باشید نوزاد در مدت تماس با مادر به طور مناسب نگه داري شده و سق◦
.  نکند

.کنترل عالئم حیاتی مادر و مراقبت روتین وي را انجام دهید◦



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

به طور معمول نوزادان تازه متولد شده، طی ساعت اول تولد پستان مادر را ◦

.  جستجو کرده و به دهان می گیرند

 حرکات سر به طرفین، باز کردن(چنان چه نوزاد عالئم آمادگی شروع تغذیه ◦

را نشان ) دهان، دست به دهان بردن، ملچ و ملوچ کردن و خروج بزاق از دهان

.کنید داد، او را در گرفتن پستان کمک نمایید و سر وي را به پستان مادر نزدیک



ر اگر علی رغم کمک کردن، تغذیه با شی

مادر تا یک ساعت انجام نشد، سالمت 

نوزاد و مشکالت احتمالی پستان مادر 

.بررسی شود



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)زایمان طبیعی( 

  و واکسن، گرفتن اثرکف پا، توزین و سایر Kمراقبت هایی مانند تزریق ویتامین ◦

ه با  اندازه گیري ها و اقدامات غیر فوري دیگر حداقل به بعد از اتمام اولین تغذی

 شیر مادر و یا ترجیحاً پس از ساعت اول تولد موکول شود تا تداخلی در اجراي

.دستورالعمل ایجاد نشود

.اجتناب کنید) ساعت اول 24ترجیحاً (ساعت اول تولد  6از استحمام نوزاد در  ◦

Postدر طی یک ساعت اول پس از زایمان، مادر و نوزاد را در اتاق زایمان یا  ◦

partum  نگه داري نمایید و سپس همزمان به بخش پس از زایمان منتقل

.شوند



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)سزارین با بی حسی ناحیه اي اسپاینال یا اپی دورال( 

 دن کر و خشک قطع  بند نافپس از ساکشن دهان و بینی و

نوزاد، چنان چه مادر و نوزاد از وضعیت پایداري برخوردارند به  

ر و منظور تسهیل در انجام تماس چشمی و پوست با پوست ماد

  نوزاد و گرفتن پستان، ضمن ادامه عمل جراحی به یکی از دو

:روش زیر عمل شود

 نوزاد را از طرف زیر بغل یا  شانه مادر یعنی از سـمت متخصـص  ◦

یـر  هوشبري طوري قرار دهید که قفسه سینه نوزاد در تماس با ز

ن بغل و قفسه سینه مادر و دهان نوزاد در تمـاس بـا نـوك پسـتا    

.مادر باشد



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)سزارین با بی حسی ناحیه اي اسپاینال یا اپی دورال( 

ه نوزاد را به طور مایل و دمر روي قفسه سین◦

مادر بگذارید به طوري که ضمن تسهیل 

تماس چشمی مادر و نوزاد، سرش نزدیک 

پستان طرف مقابل باشد و دهان نوزاد 

.درتماس با نوك پستان مادر قرار گیرد



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)سزارین با بی حسی ناحیه اي اسپاینال یا اپی دورال( 

 در دو حالت فوق وجود یک ماما که از مادر و نوزاد مراقبت کند الزامی
.است و مادر و نوزاد نباید تنها باشند

ده  پس از اتمام عمل جراحی، مادر و نوزاد در حالی که هر دو با لباس گرم پوشانی
ادامه  شده اند به اتاق ریکاوري و سپس بخش پس از زایمان منتقل شوند و ضمن

.دبا کمک ماما یا مشاور شیردهی ادامه یاب تغذیه با شیر مادر تماس پوستی،

 سایر مراقبت هاي ضروري مادر و نوزاد را مطابق آن چه که در زایمان طبیعی

.  گفته شد اجرا نمایید



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)سزارین با بی هوشی عمومی( 

ان و در اتاق عمل بالفاصله پس از تولد و انجام ساکشن ده

حیا بینی و قطع بند ناف، نوزاد را در حین بررسی نیاز به ا

او  خشک نموده و با یک حوله خشک و گرم دیگر سر و پشت

د ناف  را  بپوشانید و به نحوي در پهلوي مادر قرار دهید که بن

.  دبا پوست مادر در تماس باش) جهت کولونیزه شدن(نوزاد 

مدت این تماس تا حد ممکن طوالنی باشد.



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
)سزارین با بی هوشی عمومی ( 

  پس از اتمام عمل جراحی، مادر و نوزاد در حالی که هر دو با لباس گرم پوشانیده

اق  وجود ماما جهت مراقبت از مادر و نوزاد در ات. شده اند به اتاق ریکاوري منتقل شوند

.ریکاوري الزامی است

لود هم  به محض این که مادر توانایی پاسخ گویی را پیدا کرد، حتی اگر کمی خواب آ

.شروع شود تغذیه با شیر مادر باشد، ضمن ادامه تماس پوستی، اولین



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
POST PARTUM)( بخش پس از زایمان 

هم اتاقی مادر و نوزاد اجرا شود.

ه با  پس از ورود به بخش پس از زایمان ضمن تداوم تماس پوستی، اگر اولین تغذی

با   شیر مادر در ساعت اول انجام نشده به مادر کمک نمایید تا نوزاد هر چه سریعتر

. آغوز تغذیه شود



وظیفه تیم پزشکی در ساعت اول تولد
POST PARTUM)( بخش پس از زایمان 

وزاد باید حمایت هاي بیشتر براي در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن ن

و یا  براي مادرانی که مسکن نارکوتیک گرفته اند یا سزارین شده اند

.اولین تماسشان با نوزاد به تعویق افتاده، ارائه شود

 تسهیالت الزم جهت مالقات پدر و حضور همراه مادر در بخش فراهم

.شود





Dr.Ravari 2014

A Baby's 9 Instinctive Stages the 
breast in the first hour of life

Birth cry

Relaxation when there are no mouth movements and hands are relaxed

Awakening when small trusts and movements are seen in the head end 
shoulders
Activity where mouth and sucking movements and rooting reflexes begin and 
increase
Crawling the baby approaches the breast with short periods of crawling types 
of movements

Resting in between periods of activity

Familiarization where the baby becomes acquainted with the breast by liking 
and touching

Suckling where the baby begins to feed and finally

Sleeping after the baby has satisfied it's natural desire to suckle     
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