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 پوست 3999

 مارستانیب مانیدر ساعت اول تولد نوزادان در اتاق زا یردهیعوامل بازدارنده شروع ش یبررس
 0909ماه اول سال  0 یط زدی یصدوق دیشه

 یزدانی ونیکتا، نینقش الیناز، یبابک فوالد، انیزدی ایپور شجاع*, ییطباطبا نرگس خاتونگان(: ) سندهینو
 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاهسازمان: 

 m.shafiezadeh@ymail.com پست الکترونیکی:
 

. این تغذیه، بخصوص در ساعات باشدمیتغذیه با شیر مادر دارای فواید فراوان روانی، بهداشتی، ایمنی، اقتصادی برای نوزاد و مادر : مقدمه

مرگ و میر نوزادان را طای ساال اول کااهش  تواندمیشیردهی  زودهنگامشروع  کهطوریبهاولیه پس از تولد دارای اهمیت ویژه ای است، 

اصله کوتاهی پس مزمن در بزرگسالی، مصون دارد. بعالوه، شیردهی نوزاد توسط مادر و تماس بدنی این دو در ف هایبیماریدهد و از برخی 

است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی  مؤثراز تولد، در وضعیت روانی مادر و احساس همبستگی بین مادر و نوزاد بسیار 

 .پرداختیم 0323عوامل بازدارنده شیردهی در نوزادان متولد شده در اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی یزد در نه ماه اول سال 

ای تنظایم و  نامهپرساشاطالعاات  آوریجماع بارای .باشدمیتحلیلی از نوع مقطعی  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی روش تحقیق: 

از تمامی زایمان های موجود استخراج شد. تعداد این زایمان ها طای ایان دوره  0323طی ماه های فروردین تا آذر سال  موردنیازاطالعات 

آمااری باه روش مادل  وتحلیلتجزیاهشادند و پاس از  SPSS 18 افزارنرممورد بود. بعد از نهایی شدن اطالعات استخراجی وارد  0268

 قرار گرفتند. مورداستفادهمقاله رگرسیونی مخاطره متناسب کاکس در این 

مورد زایمان  612مورد زایمان طبیعی و  863قرار گرفت که از این تعداد  موردبررسیمورد زایمان  0268در این مطالعه در مجموع نتایج: 

پره ترمی  کهطوریبهمهمترینعاملدربازدارندگی برای شروع تغذیه با شیر مادر به دست آمد. به روش سزارین بودند. عاملپره ترم بودن نوزاد،

تنفسای،  دیساترس اهمیت، ترتیب ازلحاظ ( مورد نوزادان بود.%38,2) 368مورد مشکل در شیردهی طی ساعت اول  0128نوزادان از کل 

 دفع مکنیوم، فشار خون مادر، امتناع مادر و علل مادری در رده های بعدی قرار می گرفتند.

بنابراین باید توجه داشت که امکانات الزم به جهت حفظ جنین و جلوگیری از زایماان هاای زودرس فاراهم ایاد تاا : گیرینتیجهبحث و 

 وزادان در بدو تولد بتوانند از شیر مادر به میزان نیاز و به موقع استفاده ببرند.ن

، ساعت اولیردهیش شروع عوامل بازدارنده، کلمات کلیدی:
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