
زهرا اسکندری

International NIDCAP Professional Certified

وزادرفتار نبر الگوی تغذیه مبتنی 
Cue based feeding

اییهاهب انم خالق زیب



تغذیه در نوزادان نارس

تغذیه خوراکی نوزاد نارس یک موفقیت هم برای تیم درمانی و هم برای آغاز 
.  والدین است

.  ودمیشاکثر مراکز درمانی، تغذیه در نوزادان نارس بر اساس مدل حجمی انجام در 
غذیه کامل تبر اساس تصمیم گیری تیم درمانی افزایش می یابد تا نوزاد به تغذیه 

Breast Feeding برسد  .

.در این شیوه، زمان تغذیه توسط مراقب تعیین می شود
ساعت یکبار توسط مراقب  3بر اساس برنامه زمانی مشخص و معموال هر نوزاد 

.تغذیه می شود



مستقیم  اصل تمرکز و توجه به نوزاد در مراقبت های 

،  فلسفه مراقبت تکاملی

ایجاد  
(task management)پروتکلتغییری از فرایند فکری مبتنی بر 

به تفکری راهبردی 

و حرکت از مراقبت مبتنی بر وظیفه  
و همسو با رفتارهای نوزاد  (need management)نیازهابه مراقبت مبتنی بر 

.است

.  از اینرو بایستی رفتار متناسب با الگوی تکاملی نوزاد شناسایی شود



تکامل تغذیه

.تغذیه موفق هماهنگی مکیدن، بلع و تنفس می باشد
ظاهر می  هفتگی پس از لقاح 28مکیدن و بلع در نوزادان نارس در سن تعامل 

.  شود
ایجاد  پس از لقاح، هماهنگی بین مکیدن، بلع و تنفسهفتگی 32سن و اغلب در 

.می شود
انجام می  و بلع عمل مکیدن 30تا 10در نوزاد رسیده، در زمان مکیدن خوراکی، 

.  شود و پس از آن نوزاد نفس می کشد
.دو بلع، نوزاد آغاز به تنفس می نمایمکیدن عمل 5تا 3نوزادان نارس، پس از در 



نوزاد  رفتار الگوی تغذیه دهانی مبتنی بر 

اد به عنوان  تغذیه دهانی نوزاد با رویکرد تکاملی، توجه بر این نکته است که نوزدر 

.  نمایدمشارکتاش یک عضو فعال، بتواند خود نیز در تغذیه 

ذیه نیز این است که نیاز به تغذیه توسط خود نوزاد تقاضا و آغاز و فرایند تغهدف 

.نه توسط مراقبشود هدایت توسط وی 

تغذیه نوزاد بر پایه مراقبت تکاملی یگانه



ذیه بر اساس  معناست که تغبدین نوزاد رفتار الگوی تغذیه دهانی مبتنی بر 

.  الگوی تکاملی نوزاد باشد نه یک برنامه معمول از پیش تعیین شده

 cueرفتار بر مبتنی تغذیه "و همگامی مراقب با نوزاد، در اصطالح همراهی این

based feeding"نامیده می شود.



موفقیت در تغذیه نقش مستقیم در  

تعامل بیشتر و طوالنی تر مادر با نوزاد•

بهبود خواب  •

پیشگیری از شکست در تغذیه دهانی•

گیری نوزادوزن •

کوتاه شدن حمایتهای تنفسی•

.نتیجه ترخیص زودتر نوزاد و کاهش هزینه ها داردودر •

مزایای الگوی تغذیه دهانی مبتنی بر رفتار  نوزاد



ر  تغذیه را دآغازرفتارهای حاکی از میل به تغذیه برای موقع بهباید بتواند مراقب 
آمادگی  هاینماید و پیش از آغاز هر وعده تغذیه دهانی، نشانه شناسایی نوزاد 

.  نوزاد برای تغذیه را تشخیص دهد

وی تغذیه هر نوزاد را به عنوان الگوی تغذیه ای منحصر درحینالگوی همچنین 
شناسایی  

.، رفتارهای حاکی از سیری را در نوزاد مشاهده نمایدسرآخرو

موفقیت الگوی تغذیه دهانی مبتنی بر رفتار  نوزاد



مراقب در هر مرحله، عالئم رفتاری زیرگروه های 

  اتونوم

  حرکتی

بیداری-خواب

نوزادتعامل -توجه

.دشناسایی می کند و بر اساس آن، نوزاد را در فرایند تغذیه حمایت می کنرا 

.تعوامل پیشگفت، کلید اصلی تغذیه مبتنی بر رفتار نوزاد اسدانستن 

بر رفتار  نوزادالگوی تغذیه دهانی مبتنی 



دهانینوزاد برای آغاز هر وعده تغذیه آمادگیهای نشانه 

جنب و جوش های آرام نوزادافزایش/چشم ها باز/ بیداری آرام خواب و بیداری
باال آوردن دستها در /بدن در وضعیت جمع شده/ تون عضالنی مناسب

جمع شده در خط وسط بدن یا نزدیک صورتوضعیت
رفتارهای دهانی

بان کشیدن ز(باز و بسته کردن دهان و لیسیدن : جستجو برای مکیدن
لب ها، چرخاندن سر به یک سمت برای مکیدن چیزی) دور
بردن دست ها به سمت دهان برای مکیدن آنها°°
مکیدن دست ها°°

حرکتی

غذیهو توجه کافی برای تغذیه و اصطالحا مشارکت در تنشان دادن تمایل توجه و تعامل

عالئم حیاتی محدوده طبیعی اتونوم



نمرات پایین در جدول صفحه بعد

غذیه برای آغاز هر وعده تآمادگی ضعیف تا متوسط نوزاد های نشانه 
دهانی

چشمان نیمه بسته/خواب آلوده و بیداریخواب 

دستهای آویزان و بدون عملکرد/بدن شل حرکتی

توجه به منبع تغذیه و یا مشارکت ضعیف در تغدیهعدم توجه و تعامل

عالئم حیاتی تقریبا ناپایدار اتونوم





ریه، از  بی قراری، گو تغذیه آغاز نشود، به اگر در زمان مناسب شناسایی نشوند 
را  دست دادن انرژی و خواب آلودگی نوزاد منجر شده و شکست در تغذیه دهانی

.  در پی خواهند داشت
نجیده در  را سعالیم آمادگی برای تغذیه تصمیم به تغذیه نوزاد گرفته شد هرگاه 

فتار  صورت آماده نبودن نوزاد، تغذیه را به تأخیر اندازید و براساس نیاز نوزاد ر
.شود



ی تغذیه  رفتارهای زیر نشانه این است که نوزاد مهارت کافی برای تحمل تغذیه و حفظ این الگو
.ای را دارد

ه دهانی با مشاهده این عالئم، تغذی. رفتارها نشانه تحمل نوزاد برای ادامه تغذیه دهانی استاین 
ه با لوله نمی و نیازی به تغییر الگوی تغذیه به تغذیتکرار شود می تواند برای دفعات بعد نیز 

.باشد

دهانی  تغذیه تحمل برای ادامه

بیداری آرام و هوشیارانه خواب و بیداری

، وضعیت جمع شده بدن و در خط وسط (latching)گرفتن مؤثر پستان
اندام ها

حرکتی

توجه به تغذیه توجه و تعامل

هماهنگی الگوی مکیدن بلع و تنفس/پایداری عالیم حیاتی اتونوم



.زیر نشانه مهارت ناکافی نوزاد در تغذیه دهانی می باشدرفتارهای 

نوزادتغذیه دهانی تحمل و توقف عدم 

تغییر وضعیت خواب و بیداری و به خواب رفتن نوزاد خواب و بیداری
رون تغییر تون، ناتوانی نوزاد در نگهداری شیر در دهان برای بلع و بی

ستن ریختن شیر از گوشه دهان، باز کردن ناگهانی دست ها و انگشتان، ب
دهان و خودداری از گرفتن پستان

حرکتی

(پستان مادر)روی برگرداندن از منبع تغذیه توجه و تعامل
ژن خون افت ضربان قلب، افت میزان اشباع اکسی(تغییر در عالیم حیاتی 

نگی الگوی ، تغییر رنگ پوست، ناهماه)شریانی، تغییر الگوی تنفس، آپنه
ز پریدن مکیدن، بلع و تنفس، اق زدن، آسپیره کردن، حالت خفگی ناشی ا

شیر به حلق

اتونوم



نوزاد و توقف تغذیهحاکی از سیر شدن نشانه های 

به خواب رفتن/افزایش خواب آلودگی و چرت زدن خواب و بیداری

بستن دهان و  /کم شدن یا توقف مکیدن/شل شدن دست ها و پاها
خودداری از گرفتن پستان

حرکتی

پس زدن پستان توجه و تعامل

پایدارعالئم حیاتی اتونوم



یج پژوهش بر اساس نتا)نوزاد مرتبا از لحاظ عالیم اولیه گرسنگی، ارزیابی گردد•
(.ها، هر یک تا سه ساعت بسته به سن حاملگی

در سنین  ) در صورت عدم مشاهده عالیم ذکر شده حداکثر تا سه ساعت•
ود و اگر ، بیست دقیقه بعد، مجددا ارزیابی رفتاری نوزاد انجام ش(حاملگی باالتر

.نجام شودنشانه های رفتاری گرسنگی رویت نگردید، تغذیه توسط لوله معدی ا
پژوهش ها نشان داده است که سنین پایین نوزادی، در آغاز تغذیه دهانی،  •

لودگی  مدت زمان بیشتر از بیست دقیقه می تواند منجر به خستگی و خواب آ
.  نوزاد شده و حتی به شکست در تغذیه دهانی ختم شود

سر هم تغذیه از پستان مادر، نوزاد  وعده پشت 6تا 5صورت دستیابی به در •
.ساعت بر این الگو باقی بماند72تا 48می تواند برای 



footballپوزیشن زیر بغلی •

cross cradleگهواره ای متقابل•

KMCانجام•

NNSتقویت•

دهانیحمایت نوزاد حین تغذیه برای افزایش موفقیت در تداوم تغذیه



تغذیه  مادر در تغذیه، عامل کلیدی برای تداوم تغذیه نوزاد و رسیدن بهمشارکت 
BFمی باشد.


