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 KMCتعریف 
یک روش طبیعی 
نوزاد به صورت برهنه و عمودی روی سینه مادر و 
 به پوست قرار می گیرددر تماس مستقیم پوست. 



 :اترخیچه
شهری نسبتا سرد  در دامنه  کوه اند 1981بوگوتا در کلمبیا در 
 در اثر نارسی  تنفسی و عفونت%  70مرگ نوزادان نارس 
کمبود دستگاه های گرم کننده -فقدان شیر خشک   -کمبود انکوباتور
. 
ترک نوزادان توسط والدین-فقدان تجهیزات پزشکی -برق نا کافی- 
 دکتر ری و مارتیز تصمیم گرفتند به جای کمبود تجهیزات پزشکی

 ........نوزادان را به مادرانشان بسپارندو
 30کاهش تا% 
 مراقبت کانگروئی نامیدند و توجه جهانیWHO   و یونیسف  را در گیر

 .کرد و از آن پس در اروپا تحقیقات شروع شد



   :مداوم آغوشی مراقبت  
نوعی از مراقبت آغوشی است که نوزاد به صورت         
بهه  . )ساعته بر روی سینه مادرمراقبت می شود 24

استثنای موارد خاص ماننهد ممهام کهردن مهادر و     
مواردی موقت و کوتاه مدت که بهه فهرد جهایگزین    

ساعته را می تهوان   24نوع (. تحویل داده می شود
 .برای هفته های متوالی ادامه داد

 : مراقبت آغوشی متناوب  
نوعی از مراقبت است که نوزاد به صورت متناوب        

بر روی سینه مادر و داخل انکوبهاتور مراقبهت مهی    
انجام مراقبت آغوشی به صورت چند بهار در  . شود

 روز و هربار مداقل یک ساعت

 انواع مراقبت آغوشی





افزایش سطح سالمت جسمانی نوزادان به ویژه نوزادان نارس 
بهبود روند رشد و تکامل شیرخواران بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان 
 کاهش میزان استرس، افسردگی، عذاب وجدان و افزایش اعتماد به نفس و توانمندی

 والدین در مراقبت از نوزاد نارسشان
بهبود روش مراقبت از نوزادان نارس در بیمارستان و منزل 
افزایش میزان ارتباط عاطفی و دلبستگی بین نوزاد و والدین 
کاهش طول مدت بستری نوزاد در بیمارستان 
استفاده بهینه از منابع انسانی و فناوری در بخش مراقبت از نوزاد نارس 
کاهش میزان عفونت های بیمارستانی و مرگ و میر در مراکز بیمارستانی 
 افزایش توانمندی والدین نوزاد ناتوان برای درگیری عمیق آنها به عنوان مراقبین

 سالمت نوزاد شان
ارتقاء تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس و آشنایی با روش های مختلف شیردهی 
ایجاد یک تیم مراقبتی با مضور والدین به منظور مراقبت خانواده محور و مؤثرتر 

 اهداف مراقبت آغوشي مادر و نوزاد



       در بستری مدت در تنها نه آغوشی مراقبت روش :مادر شیر با تغذیه 
 و مادر شیر با انحصاری تغذیه افزایش موجب نیز ترخیص از بعد بلکه بیمارستان
   .گردد می مادر شیر تولید افزایش

    مراقبت که دهد می نشان تحقیقات :(ساز و سوخت) متابولیسم و مرارت کنترل 
 نوزاد، بدن طبیعی دمای بیشتر مفظ سبب انکوباتور با مقایسه در آغوشی

 .شود می هیپوترم نوزاد در تر طبیعی و بهتر شدن گرم و هیپوترمی از پیشگیری
      مشکالت استفراغ، کاهش باعث آغوشی مراقبت :نوزاد مشکالت کاهش 

 .شود می ...و نوزاد گریه عفونت، تنفسی،
     را نوزاد در اصلی مس پنج آغوشی مراقبت :پنجگانه مواس بر مثبت تأثیر 

  مس پوست به پوست تماس طریق از را مادرش بدن مرارت نوزاد .میکند تقویت
 پستان ،(شنوایی) دهد می گوش او قلب تپش و مادر صدای به ،(المسه) کند می

 مس را مادر بوی و ،(بینایی) دارد چشمی تماس مادر با ،(چشایی) میمکد را مادرش
 .(بویایی) کند می

  

 مزاايي مراقبت آغوشي



      برخهوردار   یوزن گیهری بهتهر  نوزاد در روش مراقبت آغوشهی، از  : بهبود رشد
 .است

   مراقبت آغوشی نه تنها به نوزاد بلکه به والدین نیز کمک مهی  : تأثیر رومی روانی
مادران در طی مراقبت آغوشی استرس کمتری نسبت بهه مراقبهت نهوزاد بها     . کند

مادران تماس پوست به پوست را به مراقبت متداول تهرجیح داده و  . انکوباتور دارند
می افزایش آرامش، اعتماد به نفس و امساس توانایی و رضایت از خود آن را سبب 

دانند و از این که می توانند برای نوزاد نارسشهان کهاری انجهام دهنهد، امسهاس      
به طور معمول، پدران نیز بهه هنگهام انجهام مراقبهت آغوشهی      . خوشایندی دارند

به عالوه ایهن نهوزادان، در   . امساس آرامش، رامتی و دلبستگی بیشتری می کنند
 .آینده به افرادی با شخصیت های اجتماعی مثبت تر تبدیل خواهند شد

  ایجاد بخشهی خهانواده   عدم نیاز به کارکنان اضافی و : کاهش مجم کاری کارکنان
که سرشار از ارتباطات علمی و انسهانی اسهت، از دیگهر    (family center)محور 

 .مزایای مراقبت آغوشی می باشد
   تحقیقات متعهدد نشهان داده اسهت، انجهام مراقبهت      : کاهش مرگ و میرنوزادان

 .آغوشی، مرگ و میر نوزادان نارس را کاهش می دهد

 مزاايي مراقبت آغوشي -ادامه 



تماس پوست به پوست: 
این قسهمت شهامل تمهاس مسهتقیم و              

طوالنی مدت پوست مادر با پوسهت نهوزاد   
است که در صورت امکان هرچه زودتر پس 

در ابتدا مدود یک ساعت و سپس )از تولد 
 .انجام گیرد( در دوره های زمانی طوالنی تر

ممایت فیزیکی، عاطفی و آموزشی  : 
مادر، پدر و خانواده مهی بایسهت توسهط          

پزشک، پرستار، ماما و کادر درمهان مهورد   
از طرف دیگهر ممایهت   . ممایت قرار گیرند

اجتماع، خانواده و همسر نیز مائز اهمیت و 
 .مورد نیاز است

  

 (KMC)اجزاي مراقبت آغوشي مادر و نوزاد



تغذیه انحصاری با شیر مادر  : 
شامل ممایت و تشویق به تغذیه انحصاری با شیر مادر چه بهه صهورت         

تغذیه مستقیم از پستان و یا اسهتفاده از شهیر دوشهیده شهده مهادر و      
می ... استفاده از ابزارهای کمکی نظیر لوله معده، سرنگ، فنجان، قاشق و 

گرم با تغذیهه انحصهاری از شهیر     1500اکثر نوزادان با وزن بیش از . باشد
 .مادر وزن گیری مناسبی دارند

 ترخیص زود هنگام و پیگیری های پس از ترخیص: 
مراقبت آغوشی در بیمارستان شروع می شود و سبب ترخیص زودتهر         

این مراقبت می تواند در خانهه نیهز   . نوزاد نارس از بیمارستان خواهد شد
بعد از ترخیص به منظور اطمینان از وضعیت نوزاد، والدین . ادامه پیدا کند

 .باید نوزاد خود را بر اساس برنامه پیگیری به بیمارستان ببرند

 (KMC)اجزاي مراقبت آغوشي مادر و نوزاد -ادامه 





  همه نوزادان می توانند مراقبت آغوشی شوند، گرچه نوزادان خیلی نارس نیازمنهد
مراقبت ویژه، گاهی الزم است ابتدا زیر یک گرم کننده تابشی و انکوباتور مراقبت 

 .مراقبت آغوشی را می توان بعد از تثبیت وضعیت نوزاد انجام داد. شوند
 

اگر وضعیت نوزاد تثبیت شده است، مراقبت آغوشی را : گرم یا بیشتر 1800وزن تولد 
 .بالفاصله بعد از تولد می توان انجام داد

 
در چنین مواردی زایمان باید در یک محیط مجهز و : گرم 1200 - 1800وزن تولد بین 

اگر زایمان در جای دیگری انجام شده، . دارای امکانات مراقبت از نوزاد انجام گیرد
برای مراقبهت   NICUبعد از تولد باید هرچه سریع تر نوزاد را به همراه مادرش به 

یکی از بهترین روش ههای  . پیشرفته و همچنین انجام مراقبت آغوشی انتقال داد
 . انتقال نوزادان ممل آنها در تماس پوست به پوست با مادرشان می باشد

 

 چه نوزادي را مي توان مراقبت آغوشي منود؟



این نوزادان باید قبل از : گرم یا کمتر 1200وزن تولد مساوی    
تولد به یک بیمارستان دارای امکانات پیشرفته مراقبهت از  
نوزاد، انتقال یابند و شاید روزها و هفته ها طول بکشهد تها   
. شرایط نوزاد اجازه انجام مراقبت آغوشی را بهه مها بدههد   

ایهن  . مرگ و میر و عوارض در ایهن گهروه بسهیار باالسهت    
برای دریافت  3نوزادان در صورت امکان باید به مرکز سطح 

 .مراقبت های ویژه منتقل شوند
 

 چه نوزادي را مي توان مراقبت آغوشي منود؟ -ادامه 



 

در شرايط زير شروع مراقبت آغوشي و ادامه 
 :  آن نیاز به دستور کتيب پزشک دارد

   
 

 گرم 1250وزن هنگام مراقبت کمتر از 
ناپایداری دمای بدن نوزاد 
ناپایداری سطح اشباع اکسیژن شریانی 
 نوزاد زیر تهویه مکانیکی 
( NCPAP*  یاIMV** ( 

 
 
 
 
 

  * Continuous Positive Airway pressure 

 Mandatory Vetilation  ** Intermittent 



     داشتن شرایط مناسب برای مراقبت آغوشهی بسهتگی بهه عوامهل
به تنهایی می تواند پیش وزن بدو تولد در اکثر موارد . متعددی دارد

 .بینی کند که کدام نوزاد برای این روش مراقبتی مناسب است
وزن مناسهبی بهرای مراقبهت    گهرم   1200بیشهتر از  به طور کلی وزن 

 :آغوشی است به شرطی که این عامل با سایر عوامل زیرهمراه باشد
و هفتهه   LMP 30 سن داخل رممهی نهوزاد مهداقل بهر اسهاس       -1

 .باشدهفته  28لقاح، براساس زمان 

 نكات قابل توجه براي مراقبت آغوشي



نوزاد از نظر تنظیم های دستگاه تهویه مکانیکی، وضعیت ثابتی  -2
در صورتی که زیر دستگاه تهویهه مکهانیکی مهی    . )داشته باشد

 (.باشد
 .نوزاد درون انکوباتور یا کات نگهداری شود -3
اگر نوزاد زیر دستگاه گرم کننده تابشی قرار دارد، ممکن است  -4

استفاده از دسهتگاه گهرم کننهده    . آماده مراقبت آغوشی نباشد
نشان می دهد که او هنوز وضعیت کامالً پایداری ندارد و نیاز بهه  

 .توجه و مداخله هایی برای تثبیت وضعیت بالینی می باشد

 نكات قابل توجه براي مراقبت آغوشي -ادامه 



 در شرررررررايط زيررررررر نرررررروزاد مرررررري توانررررررد از
 :انكوابتور به كات منتقل گردد

دمای بدن خود را مفظ کند. 
 15مهداقل  )به طور مداوم تغذیه شود و وزن بگیرد 

 (.گرم در روز 20تا 
نیازی به اکسیژن کمکی نداشته باشد. 
 
 



به طور کلی، انجام مراقبت آغوشهی بهرای      
نوزادان کم سن، کوچک و بیمارتر با رعایت 

 :انجام می شود اصول زیر
یها بیشهتر    5باید در زمان تولد آپگار دقیقه پهنجم،  1.

 .باشد
هفتهه داشهته    28سن داخل رممی نهوزاد، مهداقل   2.

 .باشد
نوزاد روی دستگاه کمک تنفسهی، وضهعیت ثهابتی    3.

ساعت گذشته پزشهک و   12داشته باشد و در عرض 
پرستار وی جهت تنظیم تغییرات مال عمومی نوزاد، 

 .نیازی به تغییر تنظیم دستگاه نداشتند
کاتتر شریان نافی یا لوله قفسه سهینه نهوزاد خهار     4.

شده باشد، چون زمانی که نوزاد مراقبت آغوشی می 
شود، به کاتتر فشار می آید و سبب انسهداد آن مهی   

در ضمن محل مسهیرهای مربوطهه، در نامیهه    . شود
قفسه سینه بسهیار مسهاس اسهت و امتمهال دارد     

 .هنگام مراقبت آغوشی جابجا شوند
 



 
 

اگهر  . نوزاد ممکن است تغذیه کمکی وریدی بگیرد. 5
محل ورود کاتتر وریدی در محل خم بهازو باشهد   
مشکلی نیست، اما اگر این کاتتر در نامیهه شهانه   
باشد امتمهال جابجهایی زیهاد اسهت و مراقبهت      

 .آغوشی نباید انجام گیرد
 
داشتن مسیر وریدی در نوزاد ممانعتی برای مراقبت . 6

آغوشی نیست ولی باید توجه کرد که محهل ورود  
آنژیوکت آن ثابت و محکم باشد و قبل و درمهین  

 .مراقبت از نظر اطمینان مجدداً کنترل گردد
 
برای تنظهیم  )نوزادی که داروی متسع کننده عروق . 7

دریافت می کند نباید مراقبت آغوشی (فشار خون
وضعیت عمودی ممکن اسهت فشهار خهون    . شود

نوزاد را تغییر داده در نتیجه نیازهای دارویهی وی  
 .را تغییر دهد

 



 
 
 

نوزاد ممکن است در مین مراقبت آغوشی، اکسیژن . 8
را از طریق لوله تنفسی، ماسک یا از بینهی بگیهرد   
 .ولی باید مقداراکسیژن مورد نیاز تقریباً ثابت باشد

 
نوزاد ممکن است براساس سهونوگرافی، خهونریزی   .  9

ولهی اگهر   . داشهته باشهد   2یها   1داخل بطنی، درجه 
باشهد، انجهام    4یها   3خونریزی داخل بطنی درجهه  
 .مرافبت آغوشی ممنوع است

 



زمان جلسه های مراقبت آغوشی بستگی به آن دارد که نهوزاد از  : فواصل تغذیه نوزاد
بسیاری . راه لوله داخل معده تغذیه می شود یا مستقیم از پستان مادر شیر می خورد

از والدین بهترین زمان برای مراقبت آغوشی را بالفاصله بعد از تغذیه نوزاد خود مهی  
در . دانند، چون نوزاد به جای خوابیدن در انکوباتور، در وضعیت عمودی قرار می گیرد

. این هنگام مختصری شیب دادن به وضعیت نوزاد، سبب تسهیل هضم شیر می شهود 
از آنجا که دستگاه گوارشی نوزاد هنوز تا مدی نارس است، اثر جاذبه به نگهداشهتن  

نوزاد مهی توانهد همهان طهور کهه در      . شیر در بخش های پایین روده کمک می کند
 .وضعیت مراقبت آغوشی قرار گرفته از طریق لوله معده تغذیه شود

اگر قرار است نوزاد تصویربرداری و یا معاینهه  : اقدامات برنامه ریزی شده برای آن روز
. چشم شود، بهتر است به محض پایان این نوع اقدامات، مراقبت آغوشی شروع شهود 
یا اگر قراراست از نوزاد رگ گیری شود بهتر اسهت هنگهامی کهه نهوزاد در وضهعیت      
مراقبت آغوشی قرار دارد این کار صورت گیرد، چون مراقبت آغوشی سهبب آرامهش   

 .نوزاد می شود

 :بهترین زمان برای انجام مراقبت آغوشی



 

از اهداف مراقبهت تکهاملی    یکی:آهنگ تغییرات روزانه نوزاد
نوزاد، کمک به تهأمین گهردش شهب و روز اسهت، یعنهی در      
ساعات روز او بیشتر بیدار و هوشیار باشد و در ساعات شهب  

این روند نه تنها به او کمک میکند که به زیر و . بتواند بخوابد
بم فعالیت های مادر عادت کند بلکه به مادر کمک میکند که 
در ماه های اولیه عمر نوزاد خود، بتواند نیاز خهواب خهود را   

 .تأمین نماید

 :بهترین زمان برای انجام مراقبت آغوشی -ادامه 



 

مرارت اتاق: 
درجه مرارت اتاقی که نوزاد در آنجا مراقبت آغوشی مهی شهود، بایهد          

باشد و از نشستن نزدیک پنجره ای کهه  درجه سانتی گراد  24تا  21بین 
دمای هوا در اثر خورشید بعد از ظهر تابستانی بسیار داغ مهی شهود یها    

زمانی که “ معموال. برعکس در مقابل کوران باد سرد قرار دارد پرهیز شود
 16نوزاد از بیمارستان به خانه فرستاده میشود بدن او با مرارت طبیعهی  

 .درجه محیط خانه تطابق دارد 20تا 
نوع جریان هوا: 
دور از تغییرات شهدید یها ناگههانی    نوزاد در مین مراقبت آغوشی باید      

دربهایی که ناگهان باز می شوند می توانند سهبب  . قرار گیردجریان هوا 
 .ورود مجم زیادی از هوای گرم یا سرد شوند

 كنرتل حمیط خبش



 

لباس رامت و مناسب برای مادر: 
برای انجام مراقبت آغوشی لباسی در نظر گرفته شود که استفاده از آن رامت باشد      

 .و مادر بتواند گان مخصوص بیمارستان را بپوشد
صندلی مناسب: 

صهندلی  . در هنگام مراقبت آغوشی می توان از یک صندلی مناسب استفاده کهرد       
ههم  . باید یک تکیه گاه داشته، در نامیه پشت و نشیمنگاه کامالً نرم و رامت باشهد 

اگر صندلی به مد کهافی رامهت   . چنین صندلی باید به مد کافی بزرگ و پهن باشد
اسهتفاده از زیهر   . نیست، می توان از یک یا چند بالش در نامیه کمر استفاده شهود 

. در دوران پس از زایمان، بهتر است پاهای مادر آویهزان نباشهند  . پایی الزامی است
نشستن به مدت طوالنی جریان خون پاها را مختل کرده و می تواند سبب تشهکیل  

 .می توان از یک جعبه یا چهار پایه کوچک برای این منظور استفاده نمود. لخته شود

 كنرتل حمیط خبش -ادامه 



 

نوزادان كوچك اي بیمار: 
 

    ،نوزادان شل، با قدرت عضالنی کم و ضعیف نمی توانند در طهول مراقبهت آغوشهی
برای این نوزادان نارس، مفظ سر در وضهعیت عمهودی   . قفسه سینه خود را باز کنند

وقفهه  مشکل است و در این وضعیت دچار مشکل تنفسهی مهی شهوند کهه بهه آن      
 .می گویندانسدادی ( آپنه)تنفسی

 
 گرم دارد و یا اگر خیلی بیمار می  1500هفته و یا وزن کمتر از  32اگر نوزاد نارس زیر

به . قرار داد( نسبت به مالت عمودی)وضعیت شیب دارتری باشد، بهتر است او را در 
اگر نهوزاد زمهانی   .قرار گیردروی یک پستان مادر نحوی باید به نوزاد زاویه داد که او 

که به خواب رفت، سرش به جلو افتاد، مجدداً سرش به موقعیت قبل باز گردانده شود 
در طی نیم ساعت اول بعهد از  . تا از باز ماندن راه های هوایی او اطمینان ماصل شود

شههیر دادن دقیقههاً مراقبههت شههود تهها مههانع برگشههت محتویههات معههده بههه      
 .گردد(ریفالکس)مری

 



 

 نوزادان كوچك اي بیمار -ادامه: 
معمهوالً  نوزادان بسیار نارس با قدرت عضالنی غیر کامل معده و مری ،

بنابراین . تجربه می کننددقیقه بعد از شیر خوردن  45 این مالت را در
دقیقه پهس   45مهم است اگر نوزاد این مشکل را دارد، مادر مداقل تا 

اگر مادر مهی خواههد در   . از تغذیه نوزاد، در وضعیت تقریباً قائم بماند
مین مراقبت آغوشی به نوزادش شیر دهد، در مین شیر خوردن او را 
در وضعیت خوابیده به یک طرف نگه دارد و پس از پایان شیر خوردن 

زمانی که نهوزاد در  . او را روی سینه خود در وضعیت عمودی قرار دهد
. وضعیت عمودی قرار گرفت، چانه نوزاد مختصری به باال کشیده شهود 
این کار سبب می شود که مری تقریباً در مالت مستقیم مفظ شود که 

 .اعتقاد بر آن است این کار امتمال ریفالکس را کم می کند



 
همه ارزیابی های قلبی، تنفسی نوزاد در مین مراقبت آغوشی ادامه یابد. 
در صورتی که نوزاد دستور پالس اکسی متری دارد، ادامه داده شود. 
   درجه مرارت نوزاد، قبل، بعد و در طی مراقبت آغوشی مطابق بها پروتکهلNICU و

 .برمسب نیاز، اندازه گیری شود
15  دقیقه به نوزاد اجازه داده شود تا بعد از انتقال، عالئهم میهاتی وی تثبیهت     20تا

 (در صورت انتقال نوزاد. )شود
هرگونه دیسترس در نوزاد کنترل و ثبت گردد. 

 
 كنرتل عالئم حیايت نوزاد



مادر قبل از شروع، آمادگی های شخصی مانند تخلیهه مثانهه را انجهام    1.
 .دهد

 .دمای بدن مادر اندازه گیری شود 2.

 .در نظر گرفته شود( درجه 24تا  21مدود )دمای محیط مناسب  3.

در صورتی که در محدوده نرمال و قابهل  . دمای زیر بغل نوزاد را بگیرید 4.
 .قبول است مراقبت آغوشی را شروع کنید

 اجنام قدم به قدم مراقبت آغوشی



 .وسائل مورد نیاز را فراهم کنید -15.
  به خاطر اینکه در صورت گرم شدن، ضهخامت آن را بها کهم    )مالفه گرم و نرم چهارال

 (کردن تعداد الیه ها کم کرد
صندلی رامتی 
  (اختیاری)پالس اکسی متر 
 زیر پایی 
  بالش کوچک به تعداد نیاز برای رامتی مادر 
  دماسنج 
   متناسب با شرایط فرهنگی و بهومی، رامتهی مهادر و    )لباس مناسب مراقبت آغوشی

 (ایمنی نوزاد
  جوراب، پوشک و یا لبهاس  (گرم الزامی است 1500برای نوزادان با وزن کمتر از )کاله ،

 درجه 22جلو باز در صورت دمای محیط کمتر از 
 برای دیدن نوزاد( انتخابی)آینه 

 اجنام قدم به قدم مراقبت آغوشی -ادامه 



 
  لباس مراقبت آغوشی را زیر لباس یا بلوز رامتهی

 .بپوشد
کنار تخت نوزاد بایستد. 
به جهز کهاله و   . تمام لباس های نوزاد را خار  کند

 .گرم 1500جوراب در نوزادان با وزن تولد کمتر از 
  نوزاد را برداشته و بر روی سینه خود قهرار دههد .

دهانی نوزاد را / سیم ها و مسیرهای تغذیه وریدی
به شکلی مطمئن گرفته و با امتیاط بر روی صندلی 
رامتی بنشیند و نوزاد را به آرامی مرکت دهد کهه  

 .کم ترین استرس به وی وارد شود
 ،در صورت نیاز، نوزاد را با مالفه گرم و نرم بپوشاند

 .سپس لباس خود را از رو ببندد

 
 شروع مراقبت آغوشی روش



 دههانی را  /سیم ها و مسیرهای تغذیه وریهدی
 (.با چسب)به لباس مادر محکم کنید

  بعد از اطمینان از رامت بودن نوزاد و مادر، از
مادر بخواهید در صندلی رامتهی لهم دههد و    

 .رامت باشد
 به مادر آموزش دهید که نوزاد را با امتیاط در

البتهه بهدون ایجهاد فشهار و     )آغوش نگهدارد
 (.مزاممت

  در صورت تمایل مادر، آینه ای را در مقابهل او
 .قرار دهید تا صورت نوزاد خود را نگاه کند

 :هبرتاست موارد زير توسط فرد مسؤل کنرتل شود



 طی مراقبت آغوشی هیپوترمی، آپنه، برادیکاردی و
البتهه  . اشباع اکسهیژن شهریانی را کنتهرل کنیهد    

نوزادانی که در انکوباتور یا کات وضهعیت پایهداری   
در صورتی که نوزاد . دارند، الزم نیست مانیتور شوند

نیاز به مانیتور با پهالس اکسهیمتری دارد در مهین    
 .مراقبت آغوشی باید ادامه یابد

     در صورتی که نوزاد زیر ونتیالتهور نبهوده، نیهاز بهه
اکسیژن نداشته، در مال دریافهت تغذیهه وریهدی    
نیست و مانیتور با پالس اکسهیمتر بهرای او الزامهی    
نیست، مادر را تشویق به قدم زدن درمین مراقبهت  

نشستن به مدت طوالنی جریان خون . آغوشی کنید
پاها را مختل کرده و می تواند سبب تشهکیل لختهه   
های خون گردد به همین منظور توصیه می شهود از  

 .نشستن های طوالنی مدت مادر جلوگیری گردد

 :هبرتاست موارد زير توسط فرد مسؤل کنرتل شود -ادامه 



 در صورت مناسب بودن به . دقیقه دمای زیر بغل نوزاد را اندازه بگیرید 30تا  20بعد از
البته در نوزادانی که در انکوباتور یا کات دمای بدن پایداری دارند، . مراقبت ادامه دهد

 .نیازی به این کار نیست
     تخهت  / بعد از پایان مراقبت آغوشی به مادر کمهک کنیهد تها نهوزاد را در انکوبهاتور

 .کات قرار دهد/ مراقبتی باز
     در مین مراقبت، گزارش اقدامات انجام شده را در پرونهده نهوزاد و فهرم مخصهوص

 .مراقبت آغوشی ثبت کنید
با مادر وقت مشخص دیگری را برای انجام مراقبت آغوشی تنظیم کنید. 
 مادر باید قبل از انجام مراقبت، همه آموزش های تئوری و عملی الزم به ذکر است که

 .را فراگرفته و مهارت های الزم را کسب نموده باشد
   مادر بر مسب شرایط می تواند مراقبت آغوشی را برروی صندلی یا تخت بهه شهکل

 .مداوم یا منقطع یا ترکیبی از هر دو، انجام دهد

 :هبرتاست موارد زير توسط فرد مسؤل کنرتل شود -ادامه 



 به تدریج طول مهدت آن  . باشدیک بار در روز طول کشیده و دقیقه  30 - 60بهتر است اولین مراقبت مداقل
 .افزایش دهیدبار در روز  3و دفعات آن را مداقل به ساعت  3الی  1 را به مداقل

مامای آموزش دیده جهت نظارت بر مراقبت آغوشی الزامی است/ در جلسات اول مضور پرستار. 
    از آنجا که برداشتن و گذاشتن مکرر برای نوزاد خیلی استرس آور است، ترجیحاً از انجهام مراقبهت آغوشهی

 .کمتر ازنیم تا یک ساعت خودداری گردد
    طول مدت تماس پوست به پوست باید به تدریج اضافه و تا مد ممکن طوالنی شود، مخصوصهاً در جهائی کهه

 .سایر وسایل کنترل مرارت در دسترس نباشد
 هم می تواننهد کمهک   (پدر، مادربزرگ و غیره)وقتی مادر می خواهد از نوزاد جدا شود، سایر اعضای خانواده

 (البته پس از آموزش های الزم. )کنند وتماس پوست به پوست مراقبت آغوشی را انجام دهند
 مهادر را بهه افهزایش دفعهات و     . در اوایل شاید انجام مراقبت آغوشی طوالنی مدت برای مادر مقدور نباشهد

 .طوالنی ترکردن آن و تبدیل به نوع مداوم مراقبت آغوشی، تشویق نمائید

 (در هر نوبت مراقبت آغوشی و در نوع متناوب)طول مدت انجام مراقبت آغوشی 



  نوزاد را در مالی که یک دستتان در پشهت
دسهت  . گردن و شانه او قرار دارد، نگه دارید
 .دیگر را زیر باسن نوزاد قرار دهید

 
    فک تحتانی نوزاد را به آرامهی بها انگشهت

شست و انگشتان دیگر محافظت کنید تها از  
سر خوردن سر نوزاد به پایین و بسته شدن 
راه هوایی در وضهعیت عمهودی جلهوگیری    

 . شود
 
اندام نوزاد را برای جابجایی نکشید. 
 
   همه مرکات برروی نوزاد به نرمهی و آرامهی

 .انجام شود
 

 روش جاجبا کردن نوزاد در حني مراقبت آغوشي



نوزادانی که از نظر بالینی ناپایدار بوده و ناپایداری اشباع اکسیژن خون شریانی دارند. 
نوزادانی که کاتتر شریان یا چست تیوب دارند. 
 نوزادانی که مستعد خونریزی داخل بطنیIVH)  )هستند. 
نوزادانی که داروهای وازوپرسور و اینوتروپ می گیرند. 
نوزادانی که کاتتر ورید مرکزی در نامیه شانه دارند. 
نوزادانی که ناپایداری تنفسی زیر تهویه مکانیکی دارند. 
 ساعت گذشته، به طور ناگهانی بدمال شده اند 24نوزادانی که در عرض. 
نوزادانی که آپنه و برادی کاردی پایدار نیازمند تحریک تنفسی دارند. 
 والدینی که دچار ضایعات پوستی یا زخم های پوستی یا بیماری های ماد هستند، تا

 .  بهبودی کامل باید مراقبت را به تأخیر بیندازند

والدینی که شرایط جسمی و رومی غیرطبیعی دارند. 
والدینی که آموزش و مهارت های الزم را در این زمینه کسب نکرده اند. 

 

 موارد منع مراقبت آغوشی



آماده شدن برای مراقبت: 
 (زیر بغل)تنظیمات ونتیالتور، دمای بدن نوزاد ،

نبض و تنفس نوزاد را قبهل از انجهام مراقبهت    
بهرای بررسهی   . آغوشی در پرونده ثبت کنیهد 

واکنش نوزاد، باید مهوارد مهذکور را در مهین    
 .مراقبت آغوشی ارزیابی نمایید

    به کمک پرستار دیگهری نهوزاد را در وضهعیت
خوابیده به پشت قرار داده، به تغییرات وضعیت 

 .نوزاد و پارامترهای ونتیالتور توجه کنید
   ریه نوزاد را سمع کنید و در صهورت نیهاز، راه

اگر در مسهیر  . های هوایی وی را ساکشن کنید
لوله های تنفسی ونتیالتور آب جمع شده است، 

 .آن را تخلیه نمایید

 مراقبت آغوشی در نوزاد متصل به ونتیالتور



  در ابتدا باید توضیحات الزم به مادر در مهورد
 .نحوه انجام کار داده شود

 بایهد  . در این انتقال مضور پزشک الزم اسهت
نفر از پرسنل آموزش دیهده بخهش    2مداقل 

مضور داشته باشند تا این انتقال بدون مشکل 
 .انجام شود

 یک پرستار باید همه لوله ها و رابط های نوزاد
و دستگاه های بخش را در یک طرف نوزاد نگه 
داشته و از مادربخواهد در کنار تخهت نهوزاد   

 .بایستد
 فرد دوم مسئول جابه جا کردن نوزاد و محکم

 .کردن رابط های ونتیالتور است
 نفر سوم ممکن است برای کمک کردن به مادر

 .مورد نیاز باشد

انتقال نوزاد از انکوباتور یا تخت مراقبتی باز  
 به سینه مادر( گرم کننده)



 
 10 - 20افزایش نیاز به اکسیژن به میزان % 
    نوزادان دچار عالئم خطر از جمله آپنه، برادی کاردی، افهت اشهباع خهون

 .شریانی، تغییر رنگ علیرغم تحریک تنفسی
کاهش دمای بدن نوزاد. 
نوزادان در وضعیت عدم ثبات بالینی. 

در شرایط زیر مراقبت آغوشی را متوقف کرده و نوزاد را به انکوباتور 
 برگردانید





آموزش ماساژ نوزاد 
 تمامی والدین باید ماساژ نوزاد را از طریق کتاب، فیلم آموزشی، کالس

 .و کارگاه ماساژ آموزش ببینند
  دستورالعمل ماساژ نوزاد باید در بخش مراقبت ویژه نوزادان و بخهش

نوزادان تحت نظر در اختیار تمامی مادران قرار گیرد و بهر اسهاس آن   
 .کارکنان درمانی بخش، ماساژ را به مادر و پدر آموزش بدهند

 اجنام حتريکات مثبت طي مراقبت آغوشی



نوزاد با شرایط بالینی پایدار که زیر تهویه مکانیکی نیست: 
  مادر می تواند تمامی مرامل سه گانه ماساژ را برای نوزاد خود

 :انجام دهد
5ماساژ و نوازش کل بدن از باال به پایین به مدت : مرمله اول 

 .دقیقه
ضربه زدن مالیم با یک انگشت بر روی اندام ها و تنه : مرمله دوم

 .دقیقه 5نوزاد از باال به پایین به مدت 
نرمش دادن به اندام ها و تغییر وضعیت نوزاد به : مرمله سوم

 دقیقه 5مدت 

 ماساژ نوزاد بر اساس شرايط ابلیين -ادامه 



  مادر تمایل به ادامه مراقبت آغوشی داشته باشد و آموزش های الزم برای
 .والدین صورت گرفته شده باشد

دمای مناسب و تنظیم شده ای در وضعیت مراقبت آغوشی ثبت گردد. 
 مادر و اعضای خانواده برای ادامه این مراقبت در منزل توانایی، مهارت و

 .اعتماد به نفس الزم را داشته باشند
در  . )انجام معاینه منظم بعد از ترخیص برای والدین امکان پذیر باشد

صورت دوری راه و عدم امکان رفت و آمد روزانه، مادر می تواند در مکانی  
 (که زیر نظارت بخش باشد مقیم گردد NICUخار  از بخش نوزادان و 

شرایط خانه نیز برای ادامه مراقبت آغوشی موفق، بسیار اهمیت دارد  .
باید او را در انجام  . مادر باید به خانه گرم و سرشار از ممایت خود بازگردد

 .کارهای خانه، شیردهی به نوزاد، مراقبت آغوشی یاری و ممایت کرد

 کردن نوزاد براي ترخیص طي مراقبت آغوشيآماده   -ادامه 



 گرم هر دو روز یك نوبت 1500نوزادان با وزن کمتر از 
 گرم هر هفته یک نوبت 1800تا  1500نوزادان با وزن بین 
 هفته یک نوبت 2گرم هر  2500تا  1800نوزادان با وزن بین 
 گرم 2500نوزادان با وزن باالتر از 
2  ماهگی 3هفته یک بار تا 
1  ماهگی 6ماه یک بار تا 
 سالگی 1دو ماه یک بارتا 
 ماه تا دو سالگی 2هر 
 سالگی 3تا  2ماه از  6هر 
 سالگی 3هر سال بعد از 

 
 
 
 

 برانمه استاندارد پی گریی نوزادان انرس اب مراقبت آغوشی
 



به خوبی شیر نمی خورد یا استفراغ می کند. 
بی قرار و مساس شده، بی مال یا بیهوش است. 
  با وجود دمای مناسب اتاق و پوشش مناسب نوزاد دمای بدن باالتر از
 .است( 37/5)
 است(36/5)با وجود گرم کردن اتاق و پوشش مناسب، دمای بدن کمتر از. 
تشنج دارد. 
مشکل تنفسی دارد. 
اسهال دارد یا عالئم نگران کننده دیگری را نشان دهد. 
 دارد... رنگ غیر طبیعی مانند رنگ پریدگی، سیانوز، زردی و. 

 
کارکنان بیمارستان باید به مادر تأکید نمایند که در صورت بهروز مهوارد زیهر    
 :سههریع بهها بیمارسههتان تمههاس گرفتههه و نههوزاد را بههه بیمارسههتان بیههاورد 

 





The work is not completed: 

 Several important stages were supplemented a 
conceptual structure was produced the terms, 
definitions, width, object and objectives were 

defined and accepted a full library search, 
evaluation criticizes and synthesis were carried out 

and finish in 80% of the cases the draft of the 
recommendations on the position and the 

nutrition kangaroo was finish  

These drafts of recommendations were presented 
and discussed during the international meeting 

kangaroo in October 2006 has Cleveland (opinion 
of experts) the final document will be available in 

Spanish in May 2007 

We are looking 
not only for 

survival but 
for  quality of 

life  




