
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين فرايند باعث كاهش مرگ و مير نوزادان در  - 
 .ساعت اول تولد مي شود ۲۴

 

 .باعث رشد بيشتر سيستم عصبي او مي شود - 

 

و سـريع   نوزاد در شير خوردن به طور مستقل - 
 .مهارت پيدا مي كند

 

) شـير روزهـاي اول  (نوزادتان با خوردن آغوز  - 
 .مقاومت و ايمني پيدا مي كند

 

 .اين فرايند باعث كاهش زردي نوزاد مي شود - 

 

اين فرايند تداوم شيردهي شما را در طـوالني   - 
 .مدت تضمين مي كند

 

  

 

  

فرايند خزيدن نوزاد به سمت سينه مادر چه مزايايي 

دارد؟براي مادر 

 

  

 

 .تسريع در جداشدن جفت مي شودباعث  - 

 

باعث انقباض رحم و جمع شدن آن مـي شـود    - 
به وسيله ضربه هايي كه نوزاد حين بـاالرفتن  (

به رحم مادر مي زند رحم را تحريك بـه جمـع   
 ).شدن مي كند

 

 .خون ريزي هاي زايماني كاهش مي يابد - 

 

 .كم خوني ناشي از زايمان كاهش مي يابد - 

 

شتر و بهتر شما و نوزادتـان  باعث وابستگي بي - 
 .مي شود

 

.باعث افزايش ترشح شير مي شود - 

 

  

 

  

خزيدن نوزاد به سمت 

پستان مادر

 

  

 

  

Breast Crawl 

 

 

 

  

 

  

 IT    ۰۱/۱۵۸   ۶۰شماره  پمفلت

 

 

موسوي 

 

هسته آموزشي بلوك زايمان مركز آيت ا... 

 زنجان

وقتـي شـما سـزارين    مـادر   پستانخزيدن نوزاد به سمت 

:شده ايد

 

  

به خاطر داشته باشيد؛ اگر به هر دليلـي   :مادر عزيز
سزارين شده ايد اين بدان معنا نيست كه اين تجربه 
لذت بخش را بايد فراموش كنيد، بلكه اگـر شـرايط   
جسمي و پزشكي مساعدي داشته باشـيد، پرسـنل   
آموزش ديده اتاق عمل مي توانند شما و نوزادتان را 

.در اجراي اين فرايند ياري كنند

 

  

 

  

:د شما نارس به دنيا آمده استاگر نوزا

 

  

مطمئن باشيد كه اين فرايند براي نوزاد نارس، اگـر  
شــرايط جســمي مناســبي داشــته باشــد، بســيار 
سودمندتر از نوزاد رسيده است، به شرط اينكه بعد 
از تولد بالفاصله توسط متخصـص نـوزادان ويزيـت    
شود و از نظر ايشان نوزاد شما از نظر جسمي با نوزاد 

آنگاه شما مي توانيد از . تفاوتي نداشته باشدرسيده 
ماماي خود بخواهيد نوزادتان را بـراي اجـراي ايـن    

.فرايند روي سينه شما قرار دهد

 

  



 

:مادر عزيز

 
  

البته فراموش نكنيد كه در وهله اول ماماي شما 
شرايط مسـاعد  تشخيص مي دهد كه نوزادتان 

اقدام  براي اجراي اين فرايند را دارد و هيچگونه
خاصي در لحظـه تولـد و پـس از آن نيـاز     پزشكي 

 .ندارد

نوزاد شما چگونه قـادر اسـت ايـن فراينـد را انجـام      

دهد؟

 

  

 

صداي قلب . است شـنيدن نوزاد در لحظه اول قادر به  -
به همين دليـل خـود را بـه    . شما براي او آشناست

 .سمت منبع صدا و سينه هايتان باال مي كشد

 

او مي توانـد  . است ديدننوزاد در لحظه تولد قادر به  -
شما را بشناسد و نوك سينه شما را از اجزاي ديگـر  

 .بدنتان تشخيص دهد

 

 نوزاد مهمترين عاملي است كـه او را در  بوياييحس  -
سينه هـاي شـما بعـد از    . اين فرايند كمك مي كند

زايمان موادي ترشح مي كند كه شبيه مايعي اسـت  
كه نوزاد در طـول حـاملگي در آن غوطـه ور بـوده     

، نوزاد شما بـوي آن را تشـخيص   )مايع آمنيوتيك(
 .داده و به سمت نوك سينه هايتان حركت مي كند

 

 

ـ   - وزاد بعد از تماس پوست شما با پوست نوزادتـان، ن
گرم شده و آرامش عجيبي شما و او را فرا مي گيرد 
و اين رابطه عاطفي به او كمك مي كند خـود را بـه   

 .سمت سينه هايتان نزديك كند

 

  

 

  

خزيدن نوزاد به سمت پستان مادر، بالفاصله بعد : تعريف
 .مي گويند Breast crawlاز تولد را 

 

اي  نوزاد به سمت پستان مادر غريزهپديده خزيدن  - 
طبيعي و ذاتـي اسـت كـه در كليـه پسـتانداران      

اين امر ناشي از قدرتي عظـيم،  . مشاهده مي شود
زيبا و سـازمان يافتـه اسـت كـه در پسـتانداران      

 .نهادينه شده است

:مادر عزيز

 

  

وقتي نوزاد شما بالفاصله بعد از تولـد روي سـينه   
ـ   ت ماننـد سـاير   شما گذاشته مي شود، قـادر اس

 نگاه كردن، بوييدن، شـنيدن و ليسـيدن  پستانداران با 
به سمت پستان شما بخزد و به طور مستقل شروع 

در اين فراينـد وقتـي نـوزاد روي    . به تغذيه نمايد
دقيقه اول غير فعال اسـت   ۱۵شكم قرار مي گيرد 

دقيقه بعد از  ۳۰، سپس ظرف مدت )مرحله تطابق(
تولد، شروع به مكيدن خودبخـودي دسـت و بـه    
. دنبال آن ماليدن دهان به سينه شـما مـي كنـد   

دقيقه بعد از تولد نوزادتـان   ۴۵ظرف مدت  سپس
قادر است نوك سينه را بـه طـور خودبخـودي در    

.دهان گرفته و شروع به مكيدن كند

 

  

شما چگونه مي توانيد به نوزادتان در اجراي اين فرايند 

 كمك كنيد؟

در طول حاملگي رابطه عميق و عاطفي برقرار كنيد 
.و بي صبرانه منتظر اين لحظه باشيد

 

  

 

و بعد از اينكه ) طبيعي(بالفاصله بعد از زايمان  - 
امات اوليه براي نوزاد شما توسط ماما انجام اقد

گرفت، از ايشان بخواهيد نوزاد را به شما نشان 
گونه نوزاد را به گونه شما بچسباند، آنگاه . دهد

شما مي توانيـد بـا كالمـي محبـت آميـز بـه       
 .نوزادتان خوش آمد بگوييد

 

سپس سينه و شكم خود را كامالً لخت كـرده و   - 
صورت كامالً برهنه بـر   نوزاد را با كمك ماما به

روي سينه خود قرار دهيـد، بـه گونـه اي كـه     
صورت او بين دو پستان شما و به يـك طـرف   
قرار بگيرد و پاهاي او آزاد باشد تا پوست شـما  

 .با پوست نوزادتان تماس پيدا كند

 

از ماماي خود بخواهيد با يك حوله تميز و گرم  - 
لولـه  نوزادتان را بپوشاند و يك بالش يا حولـه  

كرده زير سر شما قرار دهد تا بتوانيد نوزادتان 
را ببينيد و در تمـامي مراحـل نوزادتـان را بـا     
كلمات محبت آميز و نگاه پرمهرتـان همراهـي   

 .كنيد

 

  

ه سمت سينه مادر چه مزايايي بـراي  بفرايند خزيدن 

نوزاد دارد؟

 

  

)هيچ كار خدا بي حكمت نيست(

 

  


