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 کتتانگرویییتتا مراقبتتت آغوشتتی مراقبتتت،
روش ختتام مراقبتتت از شتتارخواران کتتم 

این کار موجب ارتقای ستممت  . وزن است
و بهبتتود ویتتعات آنهتتا از نریتت  کن تتر  
، موثرتر دمای بدن، تغذیت  بتا شتار متادر    

از عفونتتت و ایجتتاد ارتبتتا    پاشتتگاری 
.  نزدیک ر مادر و نوزاد می شود



فزايش سطح سالمت جسماني نوزادان به ويژه نوزادان نارسا
 روند رشد و تکامل شيرخواران بستری شده در بخش مراقبت ويژه نوزادانبهبود
 دی ، عذاب وجدان و افزايش اعتماد به نفس و توانمنافسردگي، استرسميزان کاهش

نوزاد نارسشانوالدين در مراقبت از 
 روش مراقبت از نوزادان نارس در بيمارستان و منزلبهبود
 ميزان ارتباط عاطفي و دلبستگي بين نوزاد و والدينافزايش
 طول مدت بستری نوزاد در بيمارستانکاهش
 بهينه از منابع انساني و فناوری در بخش مراقبت از نوزاد نارساستفاده
 ميزان عفونت های بيمارستاني و مرگ ومير در مراکز بيمارستانيکاهش
 ين توانمندی والدين نوزاد ناتوان برای درگيری عميق آنها به عنوان مراقبافزايش

سالمت نوزاد شان
 ردهيتغذيه با شير مادر برای نوزادان نارس و آشنايي با روش های مختلف شيارتقاء
 ترمؤثرتيم مراقبتي با حضور والدين به منظور مراقبت خانواده محور و ايجاد يک



زایش تغذیت   افت روش مراقبت آغوشی ن  تنها در مدت بس ری در بامارس ان بلک  بعد از ترخاص ناتز موجتب  : تغذيه با شير مادر
. می گرددافزایش تولاد شار مادر و انحصاری با شار مادر 

بب حفت   تحقاقات نشان می دهد ک  مراقبت آغوشی در مقایس  با انکوباتور س(: سوخت و ساز)کنترل حرارت و متابوليسم �
.ودمی شگرم شدن به ر و نباعی تر در نوزاد هاپوترم و پاشگاری از هاپوترمی باش ر دمای نباعی بدن نوزاد، 

.می شود... مراقبت آغوشی باعث کاهش اس فراغ، مشکمت تنفسی، عفونت، گری  نوزاد و: کاهش مشکالت نوزاد
را از نریت   نوزاد حرارت بدن مادرش. مراقبت آغوشی پنج حس اصلی در نوزاد را تقویت ماکند: تأثير مثبت بر حواس پنجگانه

ا مامکد پس ان مادرش ر، (شنوایی)ب  صدای مادر و تپش قلب او گوش می دهد ، (المس )تماس پوست ب  پوست حس ماکند 
(.بویایی)و بوی مادر را حس ماکند ، (بانایی)با مادر تماس چشمی دارد ، (چشایی)

.برخوردار استیوزن گاری به رنوزاد در روش مراقبت آغوشی، از : بهبود رشد
است رس  متادران در نتی مراقبتت آغوشتی    . مراقبت آغوشی ن  تنها ب  نوزاد بلک  ب  والدین ناز کمک ماکند: تأثير روحي رواني

ه و آن را سبب مادران تماس پوست ب  پوست را ب  مراقبت م داو  ترجاح داد. کم ری نسبت ب  مراقبت نوزاد با انکوباتور دارند
ان کتاری  می دانند و از این ک  می توانند برای نوزاد نارسشت افزایش آرامش، اع ماد ب  نفس و احساس توانایی و ریایت از خود 

ب  نور معمو ، پدران ناز ب  هنگام انجام مراقبت آغوشتی احستاس آرامتش، راح تی و     . انجام دهند، احساس خوشایندی دارند
.یل خواهند شدب  عموه این نوزادان، در آینده ب  افرادی با شخصات های اج ماعی مثبت تر تبد. دلبس گی باش ری ماکنند
کت  سرشتار از   (family center)ایجتاد بخشتی ختانواده محتور     عدم نااز ب  کارکنان ایافی و : کاهش حجم کاری کارکنان

.ارتبانات علمی و انسانی است، از دیگر مزایای مراقبت آغوشی می باشد
.هدتحقاقات م عدد نشان داده است، انجام مراقبت آغوشی، مرگ و مار نوزادان نارس را کاهش می د: کاهش مرگ و ميرنوزادان



تماس پوست به پوست:
ستت  این قسمت شامل تماس مس قام و نوالنی مدت پوست مادر با پو

در اب تدا حتدود   )نوزاد است ک  در صورت امکان هرچ  زودتر پس از تولد 
.انجام گارد( یک ساعت و سپس در دوره های زمانی نوالنی تر

حمايت فيزيکي، عاطفي و آموزشي�  :
مان مادر، پدر و خانواده می بایست توسط پزشک، پرس ار، ماما و کادر در

از نرف دیگر حمایت اج ماع، ختانواده و همستر   . مورد حمایت قرار گارند
.ناز حائز اهمات و مورد نااز است

تغذيه انحصاری با شير مادر :
ت شامل حمایت و تشوی  ب  تغذی  انحصاری با شار متادر چت  بت  صتور    

است فاده  تغذی  مس قام از پس ان و یا اس فاده از شار دوشاده شده مادر و
. دمتی باشت  ... از ابزارهای کمکی نظار لول  معده، سرنگ، فنجان، قاشت  و  

گرم با تغذی  انحصاری از شار مادر وزن 15۰۰اکثر نوزادان با وزن باش از 
.گاری مناسبی دارند

ترخيص زود هنگام و پيگيری های پس از ترخيص:
ر مراقبت آغوشی در بامارس ان شروع می شتود و ستبب تترخاص زودتت    

ز این مراقبت متی توانتد در خانت  نات    . نوزاد نارس از بامارس ان خواهد شد
الدین بعد از ترخاص ب  منظور انمانان از ویعات نوزاد، و. ادام  پادا کند

.باید نوزاد خود را بر اساس برنام  پاگاری ب  بامارس ان ببرند



:مداومآغوشيمراقبت
ستاع   بتر روی   24نوعی از مراقبت آغوشی است ک  نوزاد بت  صتورت   

ب  اس ثنای موارد خام ماننتد حمتام  . )سان  مادرمراقبت می شود
کردن مادر و مواردی موقت و کوتتاه متدت کت  بت  فترد جتایگزین       

ساع   را می توان برای هف ت  هتای   24نوع (. تحویل داده می شود
.م والی ادام  داد

: مراقبت آغوشي متناوب
در و نوعی از مراقبت است ک  نوزاد ب  صورت م ناوب بر روی سان  متا 

ت انجام مراقبت آغوشتی بت  صتور   . داخل انکوباتور مراقبت می شود
چند بار در روز و هربار حداقل یک ساعت





  ستت  هم  نوزادان می توانند مراقبت آغوشی شوند، گرچ  نوزادان خالی نارس ناازمند مراقبت ویتهه، گتاهی الزم ا
ت ویتعات نتوزاد   مراقبت آغوشی را می توان بعد از تثبا. اب دا زیر یک گرم کننده تابشی و انکوباتور مراقبت شوند

.انجام داد
ولد می توان اگر ویعات نوزاد تثبات شده است، مراقبت آغوشی را بمفاصل  بعد از ت: گرم يا بيشتر1800وزن تولد 
.انجام داد

در چنان مواردی زایمان باید در یک محاط مجهتز و دارای امکانتات مراقبتت از    : گرم1200-1800وزن تولد بين 
ادرش اگر زایمان در جای دیگری انجام شده، بعد از تولد باید هرچ  سریع تر نوزاد را ب  همراه م. نوزاد انجام گارد

ن قتا   یکی از به رین روش هتای ا . برای مراقبت پاشرف   و همچنان انجام مراقبت آغوشی ان قا  داد NICUب  
. نوزادان حمل آنها در تماس پوست ب  پوست با مادرشان می باشد

رف   این نوزادان باید قبل از تولتد بت  یتک بامارست ان دارای امکانتات پاشت      :گرم يا کمتر1200وزن تولد مساوی 
ی را بت   مراقبت از نوزاد، ان قا  یابند و شاید روزها و هف   ها نو  بکشد تا شرایط نوزاد اجازه انجام مراقبت آغوش

برای 3این نوزادان در صورت امکان باید ب  مرکز سطح . مرگ و مار و عوارض در این گروه بساار باالست. ما بدهد
.دریافت مراقبت های ویهه من قل شوند



ور در شرايط زير شروع مراقبت آغوشي و ادامه آن نياز به دست
کتبي پزشک دارد   

 گرم125۰وزن هنگام مراقبت کم ر از
ناپایداری دمای بدن نوزاد
ناپایداری سطح اشباع اکساهن شریانی
 نوزاد زیر تهوی  مکاناکی(NCPAP*  یاIMV**(

* Continuous Positive Airway pressure

Mandatory Vetilation** Intermittent



وزن وارد در اکثر م. داش ن شرایط مناسب برای مراقبت آغوشی بس گی ب  عوامل م عددی دارد
ی مناستب  ب  تنهایی می تواند پاش بانی کند ک  کدام نوزاد بترای ایتن روش مراقب ت   بدو تولد 

.است
وزن مناسبی برای مراقبت آغوشی است ب  شرنی کت  ایتن  گرم 12۰۰باش ر از ب  نور کلی وزن 

:عامل با سایر عوامل زیرهمراه باشد
هف ت   28لقتا،،  و براستاس زمتان   هف   LMP 3۰سن داخل رحمی نوزاد حداقل بر اساس -1

.باشد
صتورتی کت    در. )نوزاد از نظر تنظام های دس گاه تهوی  مکاناکی، ویعات ثاب ی داش   باشتد -2

(.زیر دس گاه تهوی  مکاناکی می باشد
.نوزاد درون انکوباتور یا کات نگهداری شود-3
. باشتد اگر نوزاد زیر دس گاه گرم کننده تابشی قرار دارد، ممکن است آماده مراقبتت آغوشتی ن  -4

نااز بت   اس فاده از دس گاه گرم کننده نشان می دهد ک  او هنوز ویعات کاممً پایداری ندارد و
.توج  و مداخل  هایی برای تثبات ویعات بالانی می باشد



تت در شرايط زير نوزاد مي تواند از انكوباتتور باك كا
:منتقل گردد

دمای بدن خود را حف  کند.
 گترم در  2۰تتا  15حداقل )ب  نور مداوم تغذی  شود و وزن بگارد

(.روز
ناازی ب  اکساهن کمکی نداش   باشد.

بك طور كلي، انجتم مراقبات غووشاي باراو ناوزادا  كام
ساا ، كو ااب و بيمااترتر باات رلتياات اجااول زياار انجااتم 

:مي شود
.یا باش ر باشد5باید در زمان تولد آپگار دقاق  پنجم، 1.
.هف   داش   باشد28سن داخل رحمی نوزاد، حداقل 2.
اشتد و در  نوزاد روی دس گاه کمک تنفسی، ویعات ثاب ی داش   ب3.

ستتاعت گذشتت   پزشتتک و پرستت ار وی جهتتت تنظتتام 12عتترض 
اه تغاارات حتا  عمتومی نتوزاد، ناتازی بت  تغااتر تنظتام دست گ        

.نداش ند
شد، چتون  کات ر شریان نافی یا لول  قفس  سان  نوزاد خارج شده با4.

یتد و  زمانی ک  نوزاد مراقبت آغوشی می شود، ب  کات ر فشار می آ
در یمن محل مستارهای مربونت ، در   . سبب انسداد آن می شود

ناحا  قفس  ستان  بستاار حستاس استت و اح متا  دارد هنگتام       
.مراقبت آغوشی جابجا شوند



ریتدی  اگر محل ورود کات ر و. نوزاد ممکن است تغذی  کمکی وریدی بگارد. 5
شتان   در محل خم بازو باشد مشکلی ناست، اما اگر این کات ر در ناحات  
.ردباشد اح ما  جابجایی زیاد است و مراقبت آغوشی نباید انجام گا

لی باید داش ن مسار وریدی در نوزاد ممانع ی برای مراقبت آغوشی ناست و. 6
توج  کرد ک  محتل ورود آنهیوکتت آن ثابتت و محکتم باشتد و قبتل و       

.درحان مراقبت از نظر انمانان مجدداً کن ر  گردد

متی  دریافت(برای تنظام فشار خون)نوزادی ک  داروی م سع کننده عروق . 7
خون ویعات عمودی ممکن است فشار. کند نباید مراقبت آغوشی شود

.نوزاد را تغاار داده در ن اج  ناازهای دارویی وی را تغاار دهد

نوزاد ممکتن استت در حتان مراقبتت آغوشتی، اکستاهن را از نریت  لولت          . 8
نااز تقریباً تنفسی، ماسک یا از بانی بگارد ولی باید مقداراکساهن مورد

.ثابت باشد

یا 1نوزاد ممکن است براساس سونوگرافی، خونریزی داخل بطنی، درج  .  9
باشتد، انجتام   4یا 3ولی اگر خونریزی داخل بطنی درج  . داش   باشد2

.مرافبت آغوشی ممنوع است



عتده  زمان جلس  های مراقبت آغوشی بس گی ب  آن دارد ک  نوزاد از راه لولت  داختل م  :فواصل تغذيه نوزاد
آغوشتی را  بسااری از والدین به رین زمان برای مراقبتت . تغذی  می شود یا مس قام از پس ان مادر شار می خورد

رار متی  بمفاصل  بعد از تغذی  نوزاد خود می دانند، چون نوزاد ب  جای خوابادن در انکوباتور، در ویعات عمودی ق
دست گاه  از آنجا ک . در این هنگام مخ صری شاب دادن ب  ویعات نوزاد، سبب تسهال هضم شار می شود. گارد

. نتد گوارشی نوزاد هنوز تا حدی نارس است، اثر جاذب  ب  نگهداش ن شار در بخش های پایان روده کمتک متی ک  
.نوزاد می تواند همان نور ک  در ویعات مراقبت آغوشی قرار گرف   از نری  لول  معده تغذی  شود

د، به ر اگر قرار است نوزاد تصویربرداری و یا معاین  چشم شو: اقدامات برنامه ريزی شده برای آن روز
ه تر  یا اگر قراراست از نوزاد رگ گاتری شتود ب  . است ب  محض پایان این نوع اقدامات، مراقبت آغوشی شروع شود

ب است هنگامی ک  نوزاد در ویعات مراقبت آغوشی قرار دارد این کار صورت گارد، چتون مراقبتت آغوشتی ستب    
.آرامش نوزاد می شود

وز است، از اهداف مراقبت تکاملی نوزاد، کمک ب  تأمان گردش شب و ریکی:آهنگ تغييرات روزانه نوزاد
  او کمتک  این روند ن  تنهتا بت  . یعنی در ساعات روز او باش ر بادار و هوشاار باشد و در ساعات شب ب واند بخوابد

وزاد خود، ماکند ک  ب  زیر و بم فعالات های مادر عادت کند بلک  ب  مادر کمک ماکند ک  در ماه های اولا  عمر ن
.ب واند نااز خواب خود را تأمان نماید



حرارت اتاق:
باشد و از نشس ن نزدیک درج  سان ی گراد 24تا 21درج  حرارت اتاقی ک  نوزاد در آنجا مراقبت آغوشی می شود، باید بان 

قترار دارد  پنجره ای ک  دمای هوا در اثر خورشاد بعد از ظهر تابس انی بساار داغ می شود یا برعکس در مقابل کوران باد سترد 
درج  محاط خان  2۰تا 16زمانی ک  نوزاد از بامارس ان ب  خان  فرس اده ماشود بدن او با حرارت نباعی “ معموال. پرهاز شود
.تطاب  دارد

نوع جريان هوا:
شوند متی  دربهایی ک  ناگهان باز می. قرار گارددور از تغاارات شدید یا ناگهانی جریان هوا نوزاد در حان مراقبت آغوشی باید 

.توانند سبب ورود حجم زیادی از هوای گرم یا سرد شوند

لباس راحت و مناسب برای مادر:
مارست ان را  برای انجام مراقبت آغوشی لباسی در نظر گرف   شود ک  اس فاده از آن راحت باشد و مادر ب واند گان مخصتوم با 

.بپوشد

صندلي مناسب:
ات  پشتت و   صندلی باید یک تکا  گاه داشت  ، در ناح . در هنگام مراقبت آغوشی می توان از یک صندلی مناسب اس فاده کرد

ی راحتت  اگتر صتندلی بت  حتد کتاف     . هم چنان صندلی باید ب  حد کافی بزرگ و پهن باشد. نشامنگاه کاممً نرم و راحت باشد
ایمان، به ر در دوران پس از ز. اس فاده از زیر پایی الزامی است. ناست، می توان از یک یا چند بالش در ناحا  کمر اس فاده شود

. خ   شتود نشس ن ب  مدت نوالنی جریان خون پاها را مخ ل کرده و می تواند سبب تشکال ل. است پاهای مادر آویزان نباشند
.می توان از یک جعب  یا چهار پای  کوچک برای این منظور اس فاده نمود



لباس نوزاد:
اتاز  قبل از شتروع مراقبتت در صتورت ن   ( ب  دلال وجود پوشک، گاهی کمه و جوراب)نوزاد کاممً لخت نمی باشد 

وزاد از شتکم  پوشک نوزاد تعویض شود و مطمئن گردد ک  لب  آن کاممً تا زده شده تا امکان تماس باش ر پوست ن
از یک کمه نرم در صورت امکان ( گرم15۰۰کم ر از )هم چنان در نوزادان خالی نارس . ب  باال وجود داش   باشد

. اده شتود کمه باف نی یا پشمی آس ردار برای پوشاندن سر نوزاد و جوراب برای گرم نگت  داشت ن پاهتای او است ف    
ت نوزادان نارس بزرگ ر، ب  نظر می رسد ک  ح ی بدون کمه هم حرارت مناسب بتدن ختود را در ویتعات مراقبت    

.آغوشی حف  می کنند
نوزاد( روانداز)پتو:

هتار ال  یک روانداز یا پ وی نوزاد برای مراقبت آغوشی مورد نااز است ک  توصا  می شود در صورت سردی هوا چ
ده در منانقی ک  آب و هوای گرم وجود دارد، اس فا. گردد و در صورت گرمای هوای محاط الی  های پ و باز گردد

انت  شست     توصا  می شود روانداز نوزاد نارس ب  نتور روز . از یک گان بامارس انی یا ممف  تماز کفایت می کند 
.شود

احساس حريم خصوصي:
. کنندشاید بعضی مادران از اینک  در زمان قرار دادن نوزادشان سان  برهن  ای داش   باشند، احساس ناراح ی

.اس فاده از پاراوان برای جلس  او  تا زمانی ک  ب  این مراقبت عادت نمایند، پاشنهاد می گردد



نوزادان کوچک يا بيمار:

برای . نندنوزادان شل، با قدرت عضمنی کم و یعاف نمی توانند در نو  مراقبت آغوشی، قفس  سان  خود را باز ک
ند کت   این نوزادان نارس، حف  سر در ویعات عمودی مشکل است و در این ویعات دچار مشکل تنفسی می شو

.می گویندانسدادی ( آپن )وقف  تنفسیب  آن 

 گرم دارد و یا اگر خالی بامار می باشد، به تر استت او را در   15۰۰هف   و یا وزن کم ر از 32اگر نوزاد نارس زیر
ست ان  روی یتک پ ب  نحوی باید ب  نوزاد زاوی  داد ک  او . قرار داد( نسبت ب  حالت عمودی)ویعات شاب دارتری 

ردانتده  اگر نوزاد زمانی ک  ب  خواب رفت، سرش ب  جلو اف اد، مجدداً سرش ب  موقعات قبتل بتاز گ  .قرار گاردمادر 
بت در نی نام ساعت او  بعد از شار دادن دقاقاً مراق. شود تا از باز ماندن راه های هوایی او انمانان حاصل شود

.گردد(ریفمکس)شود تا مانع برگشت مح ویات معده ب  مری

 دقاقت  بعتد از شتار    45، معمتوالً ایتن حالتت را در   نوزادان بساار نارس با قدرت عضمنی غار کامل معده و متری
دقاق  پتس از تغذیت    45بنابراین مهم است اگر نوزاد این مشکل را دارد، مادر حداقل تا . تجرب  می کنندخوردن 

ان اگر مادر می خواهد در حان مراقبت آغوشی ب  نوزادش شتار دهتد، در حت   . نوزاد، در ویعات تقریباً قائم بماند
ر شار خوردن او را در ویعات خواباده ب  یک نرف نگ  دارد و پس از پایان شار خوردن او را روی ستان  ختود د  

ده زمانی ک  نوزاد در ویعات عمودی قرار گرفت، چان  نتوزاد مخ صتری بت  بتاال کشتا     . ویعات عمودی قرار دهد
ر اح متا   این کار سبب می شود ک  مری تقریباً در حالت مس قام حف  شود ک  اع قاد بر آن است این کتا . شود

.ریفمکس را کم می کند



   نوزاد ممکن است در حان مراقبت آغوشی دست و پتای ختود را
این رف ارها معموالً هدف دار متی . از زیر پ و یا لباس خارج کند

ا باشد و ب  او کمک می کند ک  یک اندام خود را خنتک کنتد تت   
  آیا با دیدن چنان رف اری دقت گردد ک. باش از حد گرم نشود

( معمتوالً در اب تدا روی پاشتانی   )نوزاد در حا  لولادن و تعریت   
ا بلوز است؟ اگر این گون  نبود، دست و پای وی، مجدداً زیر پ و ی

.برگردانده شود
   او اگر نوزاد در حا  تعری  باشد، نشان  مشخصی متی باشتد کت  

ا در این حالت، ساق پا یا دستت او ر . باش از حد گرم شده است
هر کجا گذاش  ، در همان جا رها گتردد و دمتای شتکم یتا زیتر      

درجت   37/ 4اگتر ایتن دمتا بت      . بازوی نوزاد اندازه گاری شتود 
دقاقت   15سان ی گراد رساده بود، کمه او را برداشت   و بعتد از   

م اگر بدن نوزاد هنوز گر. مجدداً حرارت بدن او اندازه گاری شود
.است، جوراب پای او خارج و یا رو انداز او نازك تر گردد



هم  ارزیابی های قلبی، تنفسی نوزاد در حان مراقبت آغوشی ادام  یابد.
در صورتی ک  نوزاد دس ور پالس اکسی م ری دارد، ادام  داده شود.
    درج  حرارت نوزاد، قبل، بعد و در نی مراقبت آغوشی مطتاب  بتا پروتکتلNICU  و برحستب

.نااز، اندازه گاری شود
15 در . )دقاق  ب  نوزاد اجازه داده شود تا بعد از ان قا ، عمئتم حاتاتی وی تثباتت شتود    2۰تا

(صورت ان قا  نوزاد
هرگون  دیس رس در نوزاد کن ر  و ثبت گردد.



.مادر قبل از شروع، آمادگی های شخصی مانند تخلا  مثان  را انجام دهد1.

.دمای بدن مادر اندازه گاری شود2.

.در نظر گرف   شود( درج 24تا 21حدود )دمای محاط مناسب 3.

وع در صورتی ک  در محدوده نرما  و قابل قبتو  استت مراقبتت آغوشتی را شتر     . دمای زیر بغل نوزاد را بگارید4.
.کناد

.وسائل مورد نااز را فراهم کناد5.
 (ردب  خانر اینک  در صورت گرم شدن، یخامت آن را با کم کردن تعداد الی  ها کم ک)ممف  گرم و نرم چهارال
صندلی راح ی�
 (اخ ااری)پالس اکسی م ر
زیر پایی
بالش کوچک ب  تعداد نااز برای راح ی مادر
دماسنج
 (م ناسب با شرایط فرهنگی و بومی، راح ی مادر و ایمنی نوزاد)لباس مناسب مراقبت آغوشی
 جوراب، پوشک و یا لباس جلو باز در صتورت دمتای        (گرم الزامی است15۰۰برای نوزادان با وزن کم ر از )کمه ،

درج 22محاط کم ر از 
 براي ديدن نوزاد( انتخابي)آينه



پوشدلباس مراقبت آغوشی را زیر لباس یا بلوز راح ی ب.
کنار تخت نوزاد بایس د.
    بت  جتز کتمه و    . تمام لباس هتای نتوزاد را ختارج کنتد

.گرم15۰۰جوراب در نوزادان با وزن تولد کم ر از 
ها سام. نوزاد را برداش   و بر روی سان  خود قرار دهد

دهتانی نتوزاد را بت  شتکلی     / و مسارهای تغذی  وریدی
مطمئن گرف ت  و بتا اح اتا  بتر روی صتندلی راح تی      
بنشاند و نوزاد را ب  آرامی حرکت دهد کت  کتم تترین   

.اس رس ب  وی وارد شود
     در صورت نااز، نوزاد را بتا ممفت  گترم و نترم بپوشتاند ،

.سپس لباس خود را از رو ببندد



بتا  )دهانی را بت  لبتاس متادر محکتم کناتد     /سام ها و مسارهای تغذی  وریدی
(.چسب

بعد از انمانان از راحت بودن نوزاد و مادر، از مادر بخواهاد در صندلی راح ی
.لم دهد و راحت باشد

   الب ت  بتدون   )ب  مادر آموزش دهاد ک  نوزاد را با اح اتا  در آغتوش نگهتدارد
(.ایجاد فشار و مزاحمت

ا در صورت تمایل مادر، آین  ای را در مقابل او قرار دهاد تا صورت نوزاد خود ر
.نگاه کند

  یانی را نی مراقبت آغوشی هاپوترمی، آپن ، برادیکاردی و اشباع اکستاهن شتر
ری دارند، الزم الب   نوزادانی ک  در انکوباتور یا کات ویعات پایدا. کن ر  کناد

ستام ری  در صورتی ک  نوزاد نااز ب  مانا ور بتا پتالس اک  . ناست مانا ور شوند
.دارد در حان مراقبت آغوشی باید ادام  یابد

     ر حتا   در صورتی ک  نوزاد زیر ون امتور نبتوده، ناتاز بت  اکستاهن نداشت  ، د
امی ناستت،  دریافت تغذی  وریدی ناست و مانا ور با پالس اکسام ر برای او الز

دت نشست ن بت  مت   . مادر را تشوی  ب  قدم زدن درحان مراقبت آغوشی کناتد 
ای نوالنی جریان خون پاها را مخ ل کرده و می تواند سبب تشکال لخ ت  هت  
ادر خون گردد ب  همان منظور توصا  می شود از نشس ن های نوالنی مدت م

.جلوگاری گردد



 اقبت در صورت مناسب بودن ب  مر. دقاق  دمای زیر بغل نوزاد را اندازه بگارید3۰تا 2۰بعد از
این کتار  الب   در نوزادانی ک  در انکوباتور یا کات دمای بدن پایداری دارند، ناازی ب . ادام  دهد

.ناست
کات / ی بازتخت مراقب / بعد از پایان مراقبت آغوشی ب  مادر کمک کناد تا نوزاد را در انکوباتور

.قرار دهد
ی در حان مراقبت، گزارش اقدامات انجام شده را در پرونده نوزاد و فرم مخصوم مراقبت آغوش

.ثبت کناد
با مادر وقت مشخص دیگری را برای انجام مراقبت آغوشی تنظام کناد.
  مادر باید قبل از انجتام مراقبتت، همت  آمتوزش هتای تئتوری و عملتی را        الزم ب  ذکر است ک

.فراگرف   و مهارت های الزم را کسب نموده باشد
    م یتا  مادر بر حسب شرایط می تواند مراقبت آغوشی را برروی صندلی یا تختت بت  شتکل متداو

.منقطع یا ترکابی از هر دو، انجام دهد



 3التی  1ب  تدریج نو  مدت آن را بت  حتداقل  . باشدیک بار در روز نو  کشاده و دقاق  3۰-6۰به ر است اولان مراقبت حداقل
.افزایش دهادبار در روز 3و دفعات آن را حداقل ب  ساعت 

مامای آموزش دیده جهت نظارت بر مراقبت آغوشی الزامی است/ در جلسات او  حضور پرس ار.
   ستاعت  از آنجا ک  برداش ن و گذاش ن مکرر برای نوزاد خالی اس رس آور است، ترجاحاً از انجام مراقبت آغوشی کم ر ازنتام تتا یتک

.خودداری گردد
ن ر  حرارت نو  مدت تماس پوست ب  پوست باید ب  تدریج ایاف  و تا حد ممکن نوالنی شود، مخصوصاً در جائی ک  سایر وسایل ک

.در دس رس نباشد
 هم می توانند کمتک کننتد وتمتاس پوستت بت      (پدر، مادربزرگ و غاره)وق ی مادر می خواهد از نوزاد جدا شود، سایر اعضای خانواده

(الب   پس از آموزش های الزم. )پوست مراقبت آغوشی را انجام دهند
دیل بت   مادر را ب  افزایش دفعات و نوالنی ترکردن آن و تب. در اوایل شاید انجام مراقبت آغوشی نوالنی مدت برای مادر مقدور نباشد

.نوع مداوم مراقبت آغوشی، تشوی  نمائاد



ردن نوزاد را در حالی ک  یک دس  ان در پشت گ
یر دست دیگر را ز. و شان  او قرار دارد، نگ  دارید

.باسن نوزاد قرار دهاد

 ت و فک تح انی نوزاد را ب  آرامی با انگشت شست
دن انگش ان دیگر محافظت کناد تا از ستر ختور  

ر سر نوزاد ب  پایان و بست   شتدن راه هتوایی د   
. ویعات عمودی جلوگاری شود

اندام نوزاد را برای جابجایی نکشاد.

 هم  حرکات برروی نوزاد ب  نرمی و آرامی انجام
.شود



  درج  نسبت 3۰مادر می تواند در ویعات آغوشی ب  صورت تکا  دادن یا نام  نشس   با زاوی
این . درج  را بگارد6۰ب  سطح افقی با نوزاد خود بخوابد و پس از تغذی  به ر است نوزاد زاوی  

ی انجتام  کار با اس فاده از یک تخ خواب قابل تنظام و اس فاده از بالش روی تخ ختواب معمتول  
.  نشان داده شده است ک  این ویعات خطر بروز آپن  را در نوزادان کم ر ماکند. می شود

 د و اگر مادر در حالت نام  نشس   راحت نباشد ب  او اجازه دهاد هر نور ک  راحت است بخوابت
کا  گاه اس فاده از یک صندلی راح ی با ت. مراقبت آغوشی را تا جایی ک  امکان دارد ادام  بدهد

.قابل تنظام برای اس راحت روزان  مفاد است

   توصا  می شود گاهی اوقات مادر در حان مراقبت آغوشی پاهایش را تکان دهتد یتا در بختش
.قدم بزند



ر  و الزم است پرسنل بالانی دمای بدن نوزاد را کن 
.ثبت نمایند

      توصا  می شود متادر در انتدازه گاتری دمتای بتدن
.نوزاد مشارکت داده شود

   در چگونگی اندازه گاری دمای زیر بغل نتوزاد بت  متا
.آموزش داده شود تا مادر در این امر توانمند گردد

        با توج  بت  شترایط نتوزاد و دست ور پزشتک درجت
.حرارت بدن نوزاد اندازه گاری شود

      یمناً وزن کردن روزانت  تتا زمتان رستادن بت  وزن
.انجام شود( گرم روزان 15-1۰)گاری مناسب نوزاد 



ارندنوزادانی ک  از نظر بالانی ناپایدار بوده و ناپایداری اشباع اکساهن خون شریانی د�.
نوزادانی ک  کات ر شریان یا چست تاوب دارند�.
� نوزادانی ک  مس عد خونریزی داخل بطنیIVH)  )هس ند.
نوزادانی ک  داروهای وازوپرسور و اینوتروپ می گارند�.
نوزادانی ک  کات ر ورید مرکزی در ناحا  شان  دارند�.
نوزادانی ک  ناپایداری تنفسی زیر تهوی  مکاناکی دارند�.
� ساعت گذش  ، ب  نور ناگهانی بدحا  شده اند24نوزادانی ک  در عرض.
نوزادانی ک  آپن  و برادی کاردی پایدار ناازمند تحریک تنفسی دارند�.
� والدینی ک  دچار یایعات پوس ی یا زخم های پوس ی یا باماری های حاد هس ند، تا

.  بهبودی کامل باید مراقبت را ب  تأخار باندازند
والدینی ک  شرایط جسمی و روحی غارنباعی دارند�.
والدینی ک  آموزش و مهارت های الزم را در این زمان  کسب نکرده اند�.



آماده شدن برای مراقبت:
 نفس ، نتبض و تت  (زیر بغتل )تنظامات ون امتور، دمای بدن نوزاد

رای بت . نوزاد را قبل از انجام مراقبت آغوشی در پرونده ثبت کناتد 
بررسی واکتنش نتوزاد، بایتد متوارد متذکور را در حتان مراقبتت        

.آغوشی ارزیابی نمایاد
شتت  ب  کمک پرس ار دیگری نوزاد را در ویعات خواباده ب  پ�

ر توجت   قرار داده، ب  تغاارات ویعات نوزاد و پارام رهای ون امتو
.کناد

� ری  نوزاد را سمع کناد و در صورت نااز، راه های هوایی وی را
ر آب جمتع  اگر در مسار لول  های تنفسی ون امتو. ساکشن کناد

.شده است، آن را تخلا  نمایاد
� نتوزادی . دقاق  تحت نظر داش   باشاد15نوزاد را برای مدت

ویعات آماده مراقبت آغوشی زیر ون امتور است ک  بعد از تغاار
تعریتتف. دقاقتت  بتت  ستتازگاری فازیولوسیتتک برستتد15در متتدت 

رض سازگاری فازیولوسیک این است ک  عمئم حااتی نتوزاد در عت  
ازگاری در صورتی ک  نوزاد ب  س. دقاق  ب  ویعات پای  برگردد3

.فازیولوسیک نرسد، نباید وی را مراقبت آغوشی کرد
�    یک حول  یا پارچ  را چهار ال کرده و زیر نوزاد قرار دهاتد بت

نتد و  گون  ای ک  مادر ب واند ب  راح ی نوزاد و ممف  زیر وی را بل
.جابجا کند

�  صندلی راح ی مادر را نوری آماده کناد ک  مادر در به ترین
.اشدویعات نسبت ب  تخت و نوزاد برای انجام مراقبت آغوشی ب



 در ابتددددا بايدددد توالددديهام دز  بددده  دددادر در
. ورد نهوه انجا  كار داده شود

يدد با. در اين انتقدا  هالدور شزشدز دز  ا دم
نفددر ازشر دددن  آ ددوزب ديددده بخدددب 2هدددا   

شدل  هالور داشته باشند تا اين انتقا  بددون  
.انجا  شود

 يددپ شر ددتار بايددد ل دده ووودده لددا و رابدد  لدداي
نوزاد و د تگاه لاي بخدب را در يدپ  در  
نددوزاد نگدده داشددته و از  ادربخوالددد در  نددار 

.تخم نوزاد باي تد

فرد دو    ئو  جابه جا  ردن نوزاد و  هل  
. ردن راب  لاي ونتيالتور ا م

 نفددر  ددو    لددن ا ددم بددراي   ددپ كددردن بدده
. ادر  ورد نياز باشد



  ز نوزاد را از ون امتور جدا کرده، از مادر بخواهاد ک  با یک حرکتت آرام نتوزاد را ا
.محل خود برداش  ، در ویعات خواباده ب  شکم بر روی سان  خود قرار دهد

ر روی ون امتور را مجدداً ب  نوزاد م صل کرده و از مادر بخواهاد ممف  را با دقت ب
اد در بعد ازچند نوبت تهوی  مصنوعی و پایدار شدن نتوز . تمام بدن نوزاد قرار دهد

ی ویعات ایس اده مادر، نوزاد را از ون امتور جدا کرده و از متادر بخواهاتد بتر رو   
و صندلی راح ی بنشاند و ویعات مناسب و راح تی بت  ختود و نتوزادش بدهتد     

.سپس ون امتور را مجدداً ب  نوزاد م صل کناد
ت زیر پایی مادر را جاب  جا کرده و مطمئن شوید ک  نوزاد در جایی مناسب و راح

.قرار گرف   و مشکلی ندارد
لول  های رابط ون امتور را ب  شان  مادر محکم کناد.
 ای آن را تنظام انکوباتور یا تخت مراقب ی باز را بر روی کن ر  هوا قرار داده و دمت

.درج  سان اگراد تغاار دهاد33ب  
 در صتورتی کت  نتوزاد در شترایط     . دقاقت  بررستی کناتد   1۰ویعات نوزاد را هر

.پایداری قرار دارد، مراقبت آغوشی را برای یک ساعت تمام ادام  دهاد



 1۰-2۰افزایش نااز ب  اکساهن ب  مازان%
  نوزادان دچار عمئم خطر از جمل  آپن ، برادی کاردی، افت اشباع ختون شتریانی ،

.تغاار رنگ علارغم تحریک تنفسی
کاهش دمای بدن نوزاد.
نوزادان در ویعات عدم ثبات بالانی.





غموزش متستژ نوزاد

گدداه ت ددا ي واودددين بايددد  ا ددار نددوزاد را از  ريدد   تددا،  فددي   آ وزشددي   ددال  و  ار
. ا ار آ وزب ببينند

هدم د توراوع    ا ار نوزاد بايد در بخب  را بدم ويدره ندوزادان و بخدب ندوزادان ت
نظددر در اختيددار ت ددا ي  ددادران  ددرار گيددرد و بددر ا ددا  آن  ار نددان در دداني بخددب  

. ا ار را به  ادر و شدر آ وزب بدلند



نوزاد زير تهويه مکانيکي با شرايط باليني ناپايدار:
نوزاد مادر دس ان خود را با روغن آف ابگردان، بادام، زی ون، یا نرم کننده های ممیم آغش   کرده، بر روی بدن�

.ب  آرامی و بدون فشار زیاد قرار دهد
مادر می تواند اندام نوزاد خود را ب  آرامی نوازش کند، ب  گون  ای ک  حالت نوزاد و رنگ پوست آن تغااری�

.نکند
نوزاد زير تهويه مکانيکي با شرايط باليني پايدار:
�   ایان، مادر دس ان خود را با روغن آف ابگردان، بادام، زی ون، یا نرم کننده های ممیم آغش   کرده، از بتاال بت  پت

.سر،دست ها، سان ، شکم و سپس پاها را ب  آرامی ماساس دهد
غاار رنگ مازان فشار باید ب  گون  ای باشد ک  در ویعات نوزاد تغااری ب  وجود ناامده، بر روی پوست نوزاد ت�

.ناشی از فشار انگش ان مشاهده نشود
نوزاد با شرايط باليني پايدار که زير تهويه مکانيکي نيست:
مادر می تواند تمامی مراحل س  گان  ماساس را برای نوزاد خود انجام دهد�:
 دقاق 5ماساس و نوازش کل بدن از باال ب  پایان ب  مدت : مرحل  او.
دقاق 5یرب  زدن ممیم با یک انگشت بر روی اندام ها و تن  نوزاد از باال ب  پایان ب  مدت : مرحل  دوم.
دقاق 5نرمش دادن ب  اندام ها و تغاار ویعات نوزاد ب  مدت : مرحل  سوم



معيارهای کلي ترخيص:
تغذی  خوب باشد و ب  صورت انحصتاری یتا غالتب   • 

.شار مادر بخورد
گترم در  ( 15-2۰) وزن گاری ب  مازان حتداقل  • 

.روز م والی داش   باشد3روز برای حداقل 
روز م توالی در  3دمای بدن نتوزاد حتداقل بترای    • 

.دمای اتاق، مناسب باشد
مادر و اعضای خانواده، اع ماد ب  نفتس، توانتایی و  • 

مهارت الزم برای ادام  مراقبت در منتز  را داشت     
باشتتند و از عهتتده معاینتت  هتتای پتتس از تتترخاص 

.برآیند



 گرم يا حتي بدون در نظر گرفتن وزن و سن حاملگي اگر1500ترخيص نوزاد با وزن حداقل:
حا  عمومی نوزاد خوب باشد و هاچ گون  مشکلی مانند عفونت نداش   باشد�.
نوزاد ب  خوبی تغذی  نماید�.
هماهنگی مناسب بان مکادن، بلع، وتنفس نوزاد وجود داش   باشد�.
انجام گرف   باشد... مشاوره های جداگان  برای مادران خام مانند چند قلویی و�.
تغذی  انحصاری یا غالب با شار مادر وجود داش   باشد�.
وزن گاری مناسب نوزاد در ویعات آغوشی وجود داش   باشد�.
تغذی  نوزاد خوب باشد و ب  نور مس قام شار از پس ان مادر یا شار دوشاده شده مادر بخورد�.
مادر تمایل ب  ادام  مراقبت آغوشی داش   باشد و آموزش های الزم برای والدین صورت گرف   شده باشد�.
دمای مناسب و تنظام شده ای در ویعات مراقبت آغوشی ثبت گردد�.
دمادر و اعضای خانواده برای ادام  این مراقبت در منز  توانایی، مهارت و اع ماد ب  نفس الزم را داش   باشن�.
مد  در صورت دوری راه و عدم امکان رفت و آ. )انجام معاین  منظم بعد از ترخاص برای والدین امکان پذیر باشد�

(ک  زیر نظارت بخش باشد مقام گردد NICUروزان ، مادر می تواند در مکانی خارج از بخش نوزادان و 
مادر باید ب  خان  گرم و سرشار از . شرایط خان  ناز برای ادام  مراقبت آغوشی موف ، بساار اهمات دارد�

.باید او را در انجام کارهای خان ، شاردهی ب  نوزاد، مراقبت آغوشی یاری و حمایت کرد. حمایت خود بازگردد



 هف گی سن حاملگی معاین  گتردد و  37-4۰هف   یک بار تا 2ب  نور کلی نوزاد هر هف   یا
ند و نوزادان کوچک تر در زمان ترخاص، ممکن است نااز ب  معاین  های باشت ری داشت   باشت   

ماه  نی سا  او  زنتدگی  1-2ماهگی وسپس با فاصل  3هف   یک بار تا 2-4بعد از آن هر 
.معاین  می شوند

به ر است معاین  ها براساس سن اصمحی برای نوزادان نارس در نظر گرف   شوند.

 سن واقعيChronological age): )سن از هنگام تولد محاسب  می شود.

 سن اصالحي(Corrected age ):  با ( هف گی4۰تفایل سن حاملگی از )اخ مف
سن تولد

 هف گی م ولد شده است سن اصم، 35هف   ک  در سن حاملگی 6یک نوزاد با سن : مثا
:شده آن عبارتند از

1=5-6(=35-4۰)-6



 گرم هر دو روز یک نوبت15۰۰نوزادان با وزن کم ر از
 گرم هر هف   یک نوبت18۰۰تا 15۰۰نوزادان با وزن بان
 هف   یک نوبت2گرم هر 25۰۰تا 18۰۰نوزادان با وزن بان
 گرم25۰۰نوزادان با وزن باالتر از
2 ماهگی3هف   یک بار تا
1 ماهگی6ماه یک بار تا
 سالگی1دو ماه یک بارتا
 ماه تا دو سالگی2هر
 سالگی3تا 2ماه از 6هر
 سالگی3هر سا  بعد از



ب  خوبی شار نمی خورد یا اس فراغ می کند�.
بی قرار و حساس شده، بی حا  یا باهوش است�.
� است( 37/5)با وجود دمای مناسب اتاق و پوشش مناسب نوزاد دمای بدن باالتر از.
� است(36/5)با وجود گرم کردن اتاق و پوشش مناسب، دمای بدن کم ر از.
تشنج دارد�.
مشکل تنفسی دارد�.
اسها  دارد یا عمئم نگران کننده دیگری را نشان دهد�.
� دارد... رنگ غار نباعی مانند رنگ پریدگی، ساانوز، زردی و.



در هنگام مراقبت آغوشي در منزل به موارد زير توجه گردد:
    درجت   22-24درجت  و بترای نتوزاد نتارس بتان      21-22برای نوزاد ترم دمتای اتتاق بتان

.سان اگراد باشد
انجام مراقبت آغوشی در منز  ساده است ولی نااز ب  مهارت و آگاهی کافی دارد.
مادر می تواند همزمان کارهای روزمره خود را انجام دهد.
مادر درمنز  ب  دلال کسب آرامش، تشوی  ب  انجام حرکات ورزشی و آرام سازی ذهن شود.
         مادر باید با روش های مخ لتف شتاردهی نتوزاد نتارس آشتنا باشتد و مهتارت هتای الزم را در

.بامارس ان کسب کرده باشد
فاده با است . )مادر در حالت نام  نشس   و نام  خواباده می تواند مراقبت آغوشی را انجام دهد 

(از تخت یا صندلی



خوا،  ودني تر و ع ي  تري دارند.

صدالا و فعاويم لاي  اير افراد خانواده را بهتر ته    ي كنند.

  در آينددده كودكددان آرا  تددر و  هربددان تددري  ددي شددوند و شخصدديم  تعدداد  تددر

.خوالند داشم

تغذيه انهصاري با شير  ادر  بهتر و  ودني تر  ي شود.

  ك تري خوالند داشم( برگشم شير از  عده به  ر )ريفالك.

2500معموالً زمان خاتمه مراقبت آغوشي در منزل را، خود نوزاد تعيين ميکند که حدوداً رسيدن به وزن 
اندام اين عالئم حرکاتي مانند تکان خوردن، بي قراری و تالش نوزاد برای خارج کردن. گرم و باالتراست

.های خود مي باشد



در مراجعات بالانی نوزاد، نکات زیر ارزیابی و ثبت گردد:
وزن نوزاد
قد نوزاد
اندازه دور سر نوزاد
ادام  مراقبت آغوشی توسط مادر
دلال عدم ادام  مراقبت آغوشی
ویعات شار دهی نوزاد از پس ان مادر
حمایت همسر و اعضای خانواده
ارزیابی نوزاد از نظر حا  عمومی یا وجود عمئم خطر
بررسی از نظر دریافت قطره مول ی وی امان و آهن
ارزیابی نوزاد نارس از نظر رشد جسمانی، بانایی، شنوایی، روانی حرک ی و مراقبت تکاملی
پرسش در مورد واکساناساون نوزاد
صحبت با مادر در مورد مشکمت و نگرانی های وی
یادآوری زمان مراجع  بعدی ب  مادر




