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 هقذهِ  

 .تاؿذ هی ًَصاد تَلذ صهاى تشیي ػاسهِ ون ٍ تشیي هٌاػة تاسداسی ّفتِ 41 تا 39 تیي

  دلیل گًَِ ّیچ تذٍى اوثشا وِ ػضاسیي ػذیذُ هَاسد جولِ اص هختلف دالیل تِ هتاػفاًِ

 آًْا دسكذ 70 وِ آیٌذ هی دًیا تِ ًاسع ًَصاد تَجْی لاتل تؼذاد گیشد هی كَست پضؿىی

  سػیذُ ًَصاد ؿثیِ ظاّش دس وِ ّؼتٌذ، (Late Preterm Infants)ًاسػی اٍاخش ًَصاداى

  وِ حالی دس داًٌذ هی هؼوَلی ٍ ًثیؼی سا آًْا اوثشا پضؿىی گشٍُ حتی ٍ ٍالذیي ٍ ّؼتٌذ

 آلَدگی خَاب ٍ تَاًی ون صٍدٌّگام، ؿذى خؼتِ هؼیف، هىیذى آًْا هـىل تضسگتشیي

 .تاؿذ هی تیـتش



 تغذیِ هَفقیت کاٌّذُ فیشیَلَصیک ّای چالص-
 ًارسی اٍاخز ًَساداى در ضیزهادر با
 
 

 ًَساداى در ضیزهادر با تغذیِ ّا چالص بز غلبِ-
  ًارسی اٍاخز

 

 



 تعزیف ًَساد اٍاخز ًارسی 



 چالص ّای فیشیَلَصیک کاٌّذُ هَفقیت تغذیِ با ضیز هادر در ًَساداى اٍاخز ًارسی 

 خطز در ًَساداى اٍاخز ًارسیعَاهل  -1



 ...اداهِ 

 عذم تکاهل سیستن عصبی ٍ ّیپَتًَی   -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ًاپایذاری دهای بذى ، کاّص قٌذ خَى ٍ افشایص سَخت ٍ ساس  -3

 
 
 
 
 

 
 



 ...اداهِ 

 سردی -4
 

 
 
 
 
 

 ضزایط تٌفسی ًاپایذار -5
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 افشایص خطز ابتال بِ عفًَت -6
 

  اتتال هؼشم دس تیـتش خَد ًیافتِ تىاهل ایوٌی ػیؼتن ٍاػٌِ تِ ًَصاداى ایي آیا ًیؼت هـخق
  تِ هؼتؼذ سا آًْا وِ داسد هادس ّای ػفًَت دس خٌش،سیـِ افضایؾ ایي یا داسًذ لشاس ػفًَت تِ

   .هیىٌذ صٍدسع صایواى
 

 
 ضزایط هادری هَثز در تَلیذ ضیز -7

 
  ن ًَ تا توىٌذ ًَالًی هذت تِ یا وافی لذست تا سا پؼتاى تَاًٌذ ًوی ًاسػی اٍاخش ًَصاداى اغلة

  تِ هشتَى ؿشایي ّوِ هَهَع، ایي تش ػالٍُ .وٌٌذ تحشیه وافی ؿیش تَلیذ تشای سا هادس پؼتاى
  تشای تایذ ًَصاداى ایي هادساى .گشدد هی ًَصاد ٍصى ؿذیذ واّؾ هادس،ػثة ؿیش ووثَد خٌش ٍ هادس

  .تذٍؿٌذ تشػٌذ، تشم حَالی تِ آًْا ًَصاداى وِ صهاًی تا سا خَد ّای پؼتاى تیـتش، تحشیه ایجاد
 .دّذ هی افضایؾ ًیض سا ؿیش تَلیذ ٍ اػت هؤثش ؿیشهادس تا تغزیِ دس واس ایي ؿذُ ثاتت

 
 

 

 ...اداهِ 



 ...اداهِ 

 اعتواد بِ ًفس هادر ٍ تاثیز آى بز رٍی تغذیِ  با ضیزهادر   -8
 

  تا ًَصادؿاى تغزیِ آغاص تِ ووتشی توایل هادساى ػایش تِ ًؼثت ،پاییي ًفغ تِ اػتواد تا هادساى
  ّؼتٌذ، جَاى ٍ ٍصى اهافِ داسای یا چالی ،پاییي ًفغ اػتوادتِ تا هادساى اغلة .داسًذ خَد ؿیش

 آغاص تَلذ صهاى اص اجتواػی تثؼین آى دس وِ اًذ فشٌّگی تِ هتؼلك یا داسًذ پاییٌی دسآهذ ػٌح
  اص ّن سا ًاسػی اٍاخش ًَصاد تِ دادى ؿیش احتواالً داسد ییي پا ًفغ تِ اػتواد وِ هادسی .ؿَد هی 

  وٌٌذُ تغزیِ ًمؾ وِ داًذ هی اٍ صیشا داًذ هی تشػٌان واسی فیضیىی ًظش اص ّن ٍ رٌّی ًظش
 .اٍػت ػْذُ تش ؿیشخَاسؽ

 
 هخاطزات عذم تغذیِ با ضیز هادر  -9
 

  هـىل ایٌمذس ًاسػی اٍاخش ًَصاداى تِ تَیظُ ؿیشدّی اگش تپشػٌذ افشاد اص تؼیاسی اػت هوىي
  ٍ ًَصاد تشای ّن هادس ؿیش تا تغزیِ هَاسد، تیـتش دس وِ اػت ایي پاػخ تذّین؟ هادس ؿیش چشا اػت

 اػتاًذاسد یه ؿیشخَاس ٍ ًَصاد تغزیِ تشای ؿیشهادس تا تغزیِ .اػت گضیٌِ تْتشیي هادس تشای ّن
 .گشفت ًظش دس ووتش هٌلَتیت تا ای گضیٌِ تایذ سا دیگشی تغزیِ ًَع ّش ٍ ؿَد هی هحؼَب ًالیی

 
 



 خطز عذم تغذیِ ًَساداى اٍاخز ًارسی تا ضیز هادر
 

 ػولىشد ػلثیاختالل  -
 اتتالی تیـتش تِ ػفًَتخٌش  -
 صسدیافضایؾ تیلی سٍتیي تاال ٍ خٌش -

 
 هصٌَعیٍاقعی تغذیِ تا ضیز هخاطزات 

 
 ، اػتفشاؽ ٍ ػفًَت ّای گَاسؿی تیـتشاػْال -
 پاػخ تِ ٍاوؼي ّاواّؾ -
 ّای گَؽ تیـتشػفًَت -
 ػفًَت ّای تٌفؼیٍ ػایش (    RSV)تٌفؼی تاالتش اتتال تِ ٍیشٍع ػي ػیـیال دسكذ -
 تیـتش دس تشٍص ػٌذسم هشي ًاگْاًی ؿیشخَاسخٌش  -
 ّای تیـتشآلشطی  -
 اگضهای تیـتش -
 تْشُ َّؿیواّؾ -
- ٍ000 

 ...اداهِ 



غلبِ بز چالص ّای تغذیِ با ضیز هادر در 
 ًَساداى اٍاخز ًارسی 

  ػذم ، ؿَد هی هادس ؿیشدّی دس اختالل تاػث وِ  NICU ٍ ًَصاداى تخؾ دس هْن هَاًغ اص یىی

 :تاؿذ هی هادس آهَصؽ

 تذاًذ سا ًَصاد ؿیشدّی هضایای هادس•

 هلٌَػی ؿیش غیشهشٍسی تجَیض هخاًشات•

 آغَص دٍؿیذى تِ هادس تـَیك•

 پَػت تِ پَػت تواع اّویت•

   گشفتي ٍ ؿیشدّی كحیح ٍهؼیت تشای هادس تا واسوشدى•

 پؼتاى       

 ...ٍ پؼتاى فـشدى تش تاویذ ٍ آهَصؽ•



 :طزح ّای سالهتی  -1
 

 بیمارستان های دوستدار کودک حطر-

 طرح  نوزادان اواخر نارسی -
 
 
 
 

 ...اداهِ 



 طزح بیوارستاى دٍستذار کَدک

 .ػیاػت هىتَب تغزیِ تا ؿیشهادسداؿتي یه  -1
    هْاست ّای الصم تشای پیادُ ػاصی وؼة هشالثاى ػالهتی دسهاًی دس صهیٌِ ولیِ آهَصؽ  - 2

 ػیاػت
 .ّوِ هادساى دس صهیٌِ هضایا ٍ هذیشیت ؿیشدّیآگاُ وشدى  -3
   یه ظشف ؿیشدّی آغاص ٍ ًَصاد تا پَػت تا پَػت تواع تشلشاسی تشای هادساى تِ ووه– 4

 .صایواى اص پغ ػاػت
آهَصؽ دادى چگًَگی ؿیشدادى ٍ چگًَگی تذاٍم ؿیشدّی تِ هادساى حتی دس كَست جذایی  - 5

 .اص ًَصاد
 .ًَؿیذًی تِ غیش اص ؿیشهادس تِ ًَصاد جض تا هشٍست پضؿىییا  ّیچ غزا ًذادى - 6
ػاػتِ دس سٍص دس كَست پایذاسی   24ّن اتالی هادس ٍ ًَصاد تشای تا ّن تَدى توام اًجام - 7

 .ًَصاد
 تِ ؿیشدادى تش حؼة هیل ٍتماهای ؿیشخَاستـَیك - 8
 .تٌشی تِ ؿیشخَاس دس حال تغزیِ تا ؿیشهادسّیچ گًَِ پؼتاًه یا ًذادى  -9

گشٍُ ّای حوایت اص ؿیشدّی ٍ اسجاع هادساى تِ ایي گشٍُ ّا دس صهاى تشخیق اص  ایجاد - 10
 تیواسػتاى

 



 کذ بیي الوللی باسار یابی جایگشیي ضیز هادر  

 هادس ؿیش تا تغزیِ حوایت ٍ حفظ تا وِ ؿَد تَصیغ ٍ فشٍختِ ای گًَِ تِ هلٌَػی ؿیش ًثایذ

  ٍ هَفك ؿیشدّی تشای الذام دُ ٍ الوللی تیي وذ تشًاهِ هاًٌذ واسّایی تا .تاؿذ داؿتِ تذاخل

 ّوِ سفاُ ٍ هذت ًَالًی ػالهتی داسد ػؼی WHO وَدن، دٍػتذاس ّای تیواسػتاى ایجاد

 .وٌذ توویي سا ؿیشخَاساى



 طزح  ًَساداى اٍاخز ًارسی 

   ًَساداى ایي اس پزستاری سهیٌِ در ساسی آگاُ پزٍژُ ٍ آهَسش  -1
 

   :  ًارسی اٍاخز ًَساداى اس هزاقثت تزای جاًثِ چٌذ ّای العول دستَر -2

 تِ ػپغ .حوایت ٍ ایوٌی تالمَُ، خٌشات پایؾ ،ًاسػی اٍاخش ًَصاد دس ثثات ایجاد

  تِ اًتمال تیواسػتاى، دس هشالثت ٍ اسصیاتی ّای تخؾ تِ تش جضء تِ جضء كَست

 .پشداصد هی هذت تلٌذ ٍ هذت وَتاُ پیگیشی ػشپایی، هشالثت تخؾ



بْتزیي استزاتضی ّا  بزای ضیز دّی هَثز  
 ًَساداى اٍاخز ًارسی

 هادس ؿیش تا تغزیِ هىشس ٍ ٌّگام صٍد آغاص1.

  kmc ٍ پَػت تا پَػت تواع2.

   پؼتاى گشفتي سٍؽ ٍ ؿیشدّی هٌاػة ٍهؼیت3.

 (Breast Compression)پؼتاى فـشدى4.

 (Nipple Shields)پؼتاى ًَن هحافظ5.

 دٍؿی ؿیش ّای پوپ6.

 تدػ تا ؿیشدٍؿی ٍ پؼتاى هاػاط7.

 هىول تا ی تغزی8ِ.

   ًیاص هَسد ّای ووه ٍ هـىالت تیٌی پیؾ9.

 پیگیشی ی اداه01ِ.

 



صٍد تواع پَػت تِ پَػت هادس ٍ ًَصاد ٍ ؿیشدّی 
 ٍ هىشسٌّگام 

  دس تؼتشی صهاى تواهی دس حذالل سا آى ًوَدُ آغاص صایواى اص پغ تالفاكلِ سا پَػتی تواع•

 )دّیذ اداهِ ًـذُ آغاص هؤثش ؿیشدّی ٌَّص وِ دسكَستی تخلَف هٌضل دس ٍ تیواسػتاى

 .(ًَصاد َّؿیاسی تِ وِ ون ٍ ؿیش تَلیذ افضایؾ تِ وِ ون تذى، دهای ٍ تٌفؼی للثی، پایذاسی

 پَؿه اص .یاتذ واّؾ گشها سفتي ّذس تا ییذ ًوا حاكل اًویٌاى تاؿذ داؿتِ والُ ًَصاد ایٌىِ اص•

 .ییذ ًوا اػتفادُ ًَصاد داؿتي ًگِ خـه تشای ًیض

  تاس یه ػاػت 3 ّش حذالل ٍ تَلذ اص پغ اٍل ػاػت ًی دس پؼتاى هذاٍم ٍ هؤثش هىیذى اص•

  .وٌیذ اػتفادُ ؿیشدّی دس هٌاػة ووىی اتضاس اص ًیاص، دسكَست ٍ حاكل اًویٌاى آى، اص پغ

  ؿذُ دٍؿیذُ ؿیش آغَص ؿیشهادسٍ یا وشدُ تغزیِ هادس پؼتاى اص ػاػت 3 ّش حذالل تایذ ًَصاد

 .ًوایذ دسیافت



 هزاقبت کاًگَرٍیی 

  پَػت تِ پَػت هذاٍم تواع اًجام كَست تِ ًَصاد ٍ هادس آغَؿی هشالثت یا واًگَسٍیی هشالثت

 ایي .ؿَد هی ًَصاد هىشس ٍ هذاٍم خَدتخَد، ؿیشخَسدى هَجة وِ تاؿذ هی ًَصادؽ ٍ هادس تیي

 ًَصاداى ٍیظُ هشالثت تخؾ اًىَتاتَسدس جایگضیي ػٌَاى تِ ولوثیا تَگَتای دس 1978 ػال دس سٍؽ

  تِ پاػخ دس ًَصاد ٍ هادس آغَؿی هشالثت سٍؽ .ؿذ هؼشفی تَلذ ون ٍصى تا ًَصاداى اص هشالثت تشای

 ًَصاداى، هیش ٍ هشي ٍ ػفًَت تاالی هیضاى پشّضیٌِ، ٍ وویاب هٌاتغ ًَصاداى، ّای تخؾ اصدحام

 دس هَفمیت هَجة تخـیذُ، تْثَد سا ًَصاد ٍ هادس ػاًفی سٍاتي وِ ؿذ هـخق صهاى آى اص ٍ هؼشفی

 خٌش اّؾو تا ًَصاد ٍ هادس آغَؿی هشالثت داد ًـاى هشٍسی هٌالؼِ یه .ؿَد هی ؿیشهادس تا تغزیِ

 سؿذ ػشػت افضایؾ تیواسػتاى، دس تؼتشی هذت ًَل ّیپَتشهی، ػوی، ػپتی هیضاى هیش، ٍ هشي

 .داسد ساتٌِ ؿیشهادس، تا تغزیِ دس هَفمیت ٍ هیضاى افضایؾ ٍ ًَصاد ٍ هادس ػاًفی سٍاتي پیًَذ ،ًَصاد





 (latch –on) ضیزدّی ٍ رٍش گزفتي پستاىٍضعیت هٌاسة تزای 

  ایي .ییذ ًوا اػتفادُ تخَسد ؿیش هؤثش ًَس تِ ًَصاد ُ ن صهاًی تا صیشتغلی، ؿیشدّی ٍهؼیت اص  -

  ٌّگام ًاسػی اٍاخش ًَصاد داؿتي ًگِ تشای حالت تشیي پشتاصدُ ٍ تشیي، ایوي تشیي، آػاى سٍؽ

 اص ٍ تاص ًاق كَست تِ ًِ ٍ تاؿذ خَد پْلَی سٍی ًَصاد ُ ن ییذ ًوا حاكل اًویٌاى .اػت ؿیشدّی

 .تاؿذ گشفتِ سا پؼتاى هادس، تذى سٍی تِ سٍ اص ًِ ٍ هادس تذى وٌاس

  دس هؼتمین ٍ ػوَدی كَست تِ تالؾ دٍ دادى لشاس تا هادس، تشای ساحتی ؿشایي ًوَدى فشاّن تا -

  ساحت ٍی پشوٌذ، سا هادس تاػي ٍ پـت ّا تالؾ ّشچِ هؼوَالً .ییذ ًوا آغاص سا ؿیشدادى ٍی، پـت

 .وٌذ هی فشاّن سا كحیح گیشی دسٍهؼیت ًَصاد پای تشای وافی فوای حالت ایي .تَد خَاّذ تش

 تا ػٌح ّن وافی ّای تالؾ سٍی تش هتماتل، ای گَْاسُ یا تغلی صیش ؿیشدّی ّای سٍؽ تا سا ًَصاد -

 دػت یه ٍ هادس پؼتاى صیش دػتؾ یه تا تچشخاًیذ پْلَ تِ واهالًسا ٍی ٍ دّیذ لشاس هادس پؼتاى

  دلیل تِ اٍ پای ٍ دػت ؿذى اصآٍیضاى .ؿًَذ خویذُ اًذوی ًیض اٍ ّای ساى ٍ گیشد لشاس آى سٍی

 .ؿَد پشّیض ًاساحتی ٍ اػتشع ایجاد





 Clutch, Under Arm, Football Holdصیشتغلی سٍؽ 
 (60فیلن آهَصؿی (

 رٍش ّای ضیزدّی



 Cross-Cradle Holdرٍش گَْارُ ای هتقاتل 
 (61فیلن آهَسضی )



The latch 
  تخلیِ ٍ ًَصاد صدى فه ، پؼتاى گشفتي اص تایذ پؼتاى صیش ًَصاد هٌاػة دادى ٍهؼیت اص غیش

  هی ًَصاد تشدى پؼتاى تِ ی ًحَُ آى ی الصهِ وِ وٌین حاكل اًویٌاى پؼتاى هَثش

   (آهَصؿی فیلن هـاّذُ).تاؿذ



 (  Breast compressiom) فطزدى پستاى

  خاسجی ػٌح سٍی تش دػت اًگـت چْاس یا ػِ یا هـت یه اص اػتفادُ سٍؽ تْتشیي

  آى ًَن ػوت تِ پؼتاى ًَل دس ٍ ّا دًذُ وٌاس اص آًْا ساًذى ٍ پؼتاى ی لاػذُ ٍ

 .اػت

 دس اختالل یا هادس ًاساحتی هَجة وِ تاؿذ حذی تِ ًِ ٍلی ػویك ٍ هالین تایذ فـاس

  .ؿَد پؼتاى گشفتي



فَایذ فطزدى پستاى تز رٍی تغذیِ تا ضیزهادر ٍ 
 تَلیذ ضیز 

1.  تخلیِ آغَص

2.  افضایؾ جشیاى ؿیش تِ ػوت ًَن پؼتاى

3.  واّؾ اتالف اًشطی ًَصاد

4.  لزت تشدى هادس اص ؿیشدّی ٍ ًَصاد اص ؿیش خَسدى

5.  ٍصى گیشی تْتش ًَصاد

6.  جاسی ؿذى تیـتش ؿیش ػثة تـَیك ٍ افضایؾ فه صدى ًَصاد هی گشدد

7.  جلَگیشی اص احتماى پؼتاى 

8.  تِ ًَس ولی واّؾ هـىالت ؿیشدّی ٍ تغزیِ هَثش ًَصاد



 )هحافظ ًَک پستاى (Nipple Shields 

هـىالت گشفتي پؼتاى اػتفادُ هی  ووه تِ هحافظ ًَن پؼتاى اغلة دس ًَصاداى سػیذُ تشای 

، تٌذ صتاى، تِ ػٌَاى هحافظ دس صهاى دسدًان تَدى یا تَسفتِ پؼتاىًاؿی اص ًَن كاف وِ ؿذًذ 

یا  پؼتاى ّای ًَن تشای پیـگیشی اص اًتمال ػفًَت یا ؿذیذ ًَن پؼتاى هادس ٌّگام ؿیشدّی 

 .آسئَل تَد



  تحشیک ًَصاد جْت گشفتي بْتش سیٌِ

 کاّص فضای هشدُ داخل دّاى ًَصاد دس ًتیجِ افضایص 

فطاس هٌفی داخل دّاى ًَصاد ٍ جاسی ضذى ضیش دس دّاى  

 ًَصاد

  کٌتشل سشعت جشیاى ضیش اص پستاى هادس

هَارد استفادُ اس هحافظ ًَک پستاى در ًَساد اٍاخز ًارسی 



  محافظ های بسیار نازک سیلیکونی

 24و  20،  16سایز های موجود   

اًتخاب هحافظ ًَک پستاى 



 درست ی اًذاسُ اًتخاب  

  هٌاسب ًَصاد ٍ هادس بشای کِ پستاًی ًَک هحافظ بضسگتشیي اص بایذ
هیلیوتشی 24 اص غیش هحافظی اص استفادُ اگش .ضَد استفادُ است  

  اًذاصُ سوت بِ سٍص چٌذ ّش کِ ضَد تالش بایذ است پزیش اهکاى
سًٍذ پیص بضسگتش  

 (90آهَسضی فیلن )پستاى ًَک هحافظ اس استفادُ طزس  

کاربزد صحیح هحافظ ًَک پستاى 



بِ دلیل ًاسسی دستگاُ عصبی ایي ًَصاداى، قذست ٍ تَاى هکیذى هذاٍم 
هکیذى ایي عذم . پستاى، اغلب بطذت اص بیي سفتِ یا احتواال ٍجَد ًذاسد

ٍ دس ًتیجِ تَلیذ ضیشهادس اختالل تحشک پستاى هؤثش، دس اًتقال ضیش ٍ 
.هیکٌذایجاد   

ٍ ًویکٌٌذ ًَصاداى اٍاخش ًاسسی، عوَهاً بطَس هؤثش ضیش اص پستاى دسیافت 
ضذُ هادس ضیشدٍضیذُ )هکولّفتِ ّا ًیاص بِ ضیش یا اغلب دس اٍلیي سٍصّا 

.داسًذ(خَد  
بشای اطویٌاى اص تَلیذ ضیش ٍ دستشسی بِ ضیشهادس بِ عٌَاى هکول، هادس 

ساعت اٍل پس اص صایواى، آغاص 6ًَصاد اٍاخش ًاسسی بایذ   
دس  کِ سا حذاقل دس طَل هذتی کاس ٍ ایي کٌذ بِ پوپ صدى پستاى خَد 

 بیواسستاى بستشی است، پس اص تالش ّای ًَصاد بشای
.دقیقِ اداهِ دّذ 15ضیشخَسدى، ّش دٍ تا سِ ساعت ٍ حذاقل بشای هذت   

  پوپ ّای ضیز دٍضی 



 با آغَص دٍضیذى ٍلی یافتِ بْبَد صهاى گزضت با ضیشدٍضی ّای پوپ کاسایی اگشچِ

 .است هؤثشتش بسیاس صایواى،اغلب اص پس سٍصّای اٍلیي طَل دس دست،

 تا ساعت 3 ّش حذاقل ضذُ اًجام تَلذ اٍل ساعت 3 دس بایذ دست با ضیشدٍضی

 دس پستاى هاساط یابذ اداهِ بخَسد ضیش بخَبی ًَصاد ٍ یابذ افضایص ضیشهادس ٍقتی

 ضیش خشٍج ٍافضایص پستاى خَى جشیاى افضایص بشای دست، با ضیشدٍضی تکویل

 .است هفیذ اصپستاى

 ٍ بگیشًذ یاد سا ضیش دٍضیذى ٍ پستاى هاساط بایذ ًاسسی اٍاخش ًَصاداى هادساى ّوِ

  کِ صهاًی تا ٍ کٌٌذ آغاص تَلذ اص پس ساعت 3 ظشف سا عول ایي کِ ضًَذ تطَیق

 افضایص حال دس ضیشهادس ٍتَلیذ بخَسد ضیش دفعات ّوِ دس هؤثش طَس بِ بتَاًذ ًَصاد

 .یابذ اداهِ باضذ

 هاساص پستاى ٍ ضیز دٍضی با دست



 رٍش ضیز دٍضی با دست ٍ هاساص پستاى  

 104فیلن آهَصضی 



 تغذیِ با هکول  

 چِ ٍقت ، چشا  ، چقذس؟  : ی ستجَیض هکول دس ًَصاداى اٍاخشًاس

  ًیاص دلیل بِ ًاسسی اٍاخش ًَصاداى اٍل، ّای ّفتِ دس ضیشدّی بشای تالش سغن بِ

  افضایص ٍ ضعیف هکیذى ٍ صسدی بشٍص افضایص ،کن گلَکض رخیشُ باال، هتابَلیکی

  هی ضیش خَد کِ اصآًچِ بیطتش کالشی ٍ تغزیِ بِ ًیاص اغلب ،)ضیش تَلیذ ضذیذ

 بِ ًَصاد  کِ است چیضی بجض اضافی ضیش دادى بِ هشبَط هکول ٍاطُ .داسًذ خَسًذ

 ضیش دسیافت افضایص بشای است هوکي هکول .کٌذ هی دسیافت پستاى اص تٌْایی

  دسیافت ًَصاد کِ ضیشی ) ساصی غٌی (کالشی غلظت افضایص بشای یا ضَد استفادُ

 ضیش هادس، اصخَد ضذُ دٍضیذُ ضیش صَست بِ تَاًذ هی هکول .باضذ هیکٌذ

 .باضذ ضیشهصٌَعی یا اضافِ کالشی با ضذُ غٌی ضیش دایِ، ضذُ پاستَسیضُ



 رٍش ّای تجَیش هکول  

 بطشی  -
 finger feederسشًگ یا قطشُ چکاى   --
 cup feeding (110 )فٌجاى -
 قاضق  -
 تغزیِ با اًگطت  -
 گاٍاط-
 SNS  (112)ٍسیلِ هکول سساى -





 پیص بیٌی هطکالت ٍ کوک ّای هَرد ًیاس

 .سا دس هَسد آسیب پزیشی ًَصاداى اٍاخش ًاسسی آهَصش دّیذٍالذیي -

  با تغزیِ دس کوک هقذاسی بِ ًاسسی اٍاخش ًَصاداى تواهی کِ باضذ ایي ضوا فشض پیص -

  تغزیِ بِ ًیاص ضاهل یا دست ٍ پوپ با ضیشدٍضی ضکل بِ تَاًذ هی یاسی ایي .ًیاصهٌذًذ ضیشهادس

  اٍاخش ًَصاداى .باضذ تغزیِ دس ًاهَفق ًَصاد بشای پستاى ًَک هحافظ کاسگیشی بِ ٍ هکول با

  بِ قادس کِ صَستی دس است هوکي )ای ّفتِ 34 ًَصاداى اغلب( ّیپَتَى یا تش سي کن ًاسسی

 .داسًذ قاضق سشًگ، فٌجاى، با تغزیِ بِ ًیاص ًباضٌذ، پستاى هکیذى



 اداهِ پیگیزی 

هکیذى ًَصاد بتَاًذ بذٍى تغزیِ با ضیشهکول، کِ پیگیشی سا دس صَست لضٍم تا صهاًی 

 .اداهِ دّیذهؤثش ٍ هستقین اص پستاى داضتِ باضذ 



 با سپاس از توجه شما 


