
 

تمام نوزادان نیاز به مراقبت دارند، نوزاد نارس شمما  

اکنون نیاز بمه مببمت ا ارتبما     تان هم، نوزادبیشتر

عاطفی نزدیک با شما دارد. درصورت برآارده شمدن  

            تمر  وواهیمد داشمت.    نیاز طبیعی فرزند سالماین 

دانیم که گذراندن این شرایط آسان نیسمت ا در  می

وزاد ا نم چنین شرایطی مراقبت آغوشی به بهبمود   

کند. در کشور ما از همر  آرامش واطر شما کمک می

             هزار نوزاد نارس متولمد   01تا  7باردار  حداد  011

هزار نوزاد نمارس در   011تا  71االنه شود یعنی سمی

شوند. بدلیل مشکالت نارسمی ماننمد   کشور متولد می

مشکالت تنفسی، احتممال   لازن کم بدا تولد، احتما

افت ا ویز قند ا کلسیم وون ا افت دما  بدن نموزاد  

                هما  ییشمرفته ماننمد    نارس نیاز به بستر  ا حمایت

... دارند. طبق منابع  ا  اها  تنفسی، تغذیهمراقبت

علمی نوزادان نارسی که مراقبت اغوشی در آنها بکار 

تمر ا طمول عممر    شود میزان عوارض کمم گرفته می

بمرا  شمیردهی ا تغذیمه     شبیشتر  دارند. این را

 آل است.نوزاد نارس ایده

مراقبت آغوشی )مراقبت کمانوورایی  نموعی راش   

ر ممادر ا یمدر   مراقبتی طبیعی، آسان ا همراه با مه

اد نارس است که در طمی آن نموزاد در تمماس    زنو

یوست به یوست مداام در آغوش یدر ا مادر نوهدار  

، بهترین ا یشود. درحقیقت در کنار اقدامات یزشکمی

توانید برا  کمک به موثرترین کار  است که شما می

              هزینمه، نوزاد نارس وود انجام دهید. اقمدامی کمم  

کنید ا با ایمن کمار   ایده که به نوزادتان هدیه مییر ف

                      رشد جسمانی ا تکامل مغز  راانمی ا  را تمممین   

 نمایید.می

 مراقبت آغوش چه فواید  برا  نوزاد شما دارد؟

 تنظیم دما  بدن 

 تنظیم ضربان قلب نوزاد 

 رسانی بهتربهبود تنفس ا اکسیژن 

 ترگیر  بهتر ا سریعتغذیه با شیر مادر ا ازن 

 تر در نوزادتر ا طوالنیایجاد وواب عمیق 

کاهش بیقرار ، گریه کمتر، ا ایجماد آراممش ا    

 وشنود  نوزاد

 امکان بقا  بیشتر  

 ترویص زادتر از بیمارستان 

 مراقبت اغوشی چه فواید  برا  شما دارد؟

برقرا  ییوند عاطفی زادتمر ا بهتمر بما نموزاد،      

 بهترتر ا شیردهی موفق

قبمت از نموزاد نمارس در    اتوانمند شدن برا  مر 

 بیمارستان ا منزل

داشتن نقش فعال در بهبود نوزاد ا افزایش اعتمماد   

 به نفس

افزایش آرامش ا احساس اطمینان ا رضایت عمیق  

 از توانایی در مراقبت ا بغل کردن نوزاد  

 راش انجام مراقبت آغوشی چوونه است؟

دن بدان یوشش مادر ا نوزاد بصورت برهنه بررا  ب

یا یدر در حالت عمود ، سینه به سینه بین دا یستان 

گیرد به طور  که سر اا به یک طرف برگردد قرار می

ا گردن در اضعیت تقریباً کشیده به سمت عقب نوه 

 داشته شود.

دازه انم نوزاد نباید کامالً لخت باشد از یک یوشش بما  

به آن کامالً لمناسب ا تمیز برا  نوزاد استفاده شود ا 

تا زده شده باشد تا سطح تماس یوستی نوزاد در ناحیه 

شکم بیشتر شود. استفاده از یمک کماله نمرم بمرا      

یوشاندن سر نوزاد ا جوراب برا  گرم نومه داشمتن   



 

یاها  اا استفاده شود. با یوشیدن لباس مخصمو  ا  

یتو، حوله یا یارچه نرم بررا   درصورت نیاز گذاشتن

 نوزاد از کاهش دما  بدن نوزاد ییشویر  ننمایید.

هایی قبل از انجام مراقبمت اغوشمی   گیدچه آما

 مورد نیاز است؟

استفاده از ماسک در صورتی که مادر سرما وورده  -0

 .باشد

ها قبل از آغاز مراقبت، قبل شستشو  مرتب دست -2

 از شیردادن ا یا داشیدن شیر 

 استبمام رازانه -3

 نه ا ووب غذا ووردن قبل از آغاز کارتخلیه مثا -4

 استفاده از صندلی راحت ا نرم -5

استفاده از زیر یایی مناسب ا همچنین قدم زدن  -6

حین انجام مراقبت آغوشی جهت ییشویر  از تشکیل 

 لخته در یاها

                    هنوام مراقبت آغوشمی بایمد یوشمش ومود را      -7

بند  را وارج ا لباس مخصو  مراقبمت  سینه -)بلوز

نه قمرار  سمی د. نوزاد را بررا  یآغوشی را بر تن نمای

د. از یک یتو ا یا مالفه یا یوشش گرم دیور  برا  یده

تمر نومه   یوشانیدن نوزاد استفاده کنید تا نوزاد را گرم

اصل انجام مراقبت آغوشی سمعی شمود   دارد. در فو

رامش داشته، نرمش نموده ا به تغذیه ومود بیشمتر   آ

 توجه نمایید.

 

 

 

 اید:اگر تصمیم به مراقبت آغوشی نوزادتان گرفته

از کارکنان بخش نوزادان بخواهید کتاب ا فیلم  -0

 در اوتیارتان قرار دهند.را مراقبت آغوشی 

واندن کتاب ا دیدن فیلم درصورتی که یس از و -2

آموزشی یرسشی برایتان باقی ماند از کارکنان بخش 

 سوال کنید.

مادگی الزم برا  ا آ کنید آگاهیچنانچه احساس می

مراقبت آغوشی را دارید به کارکنمان بخمش اعمالم    

 آمادگی کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 دانشواه علوم یزشکی ا ودمات بهداشتی درمانی استان گیالن

 رمانی الزهرا )س دا یژاهشی مرکز آموزشی 
 

مراقبت آغوشی از نوزاد 

 توسط مادر و پدر

 

 

 

 

 

 تهيه و تنظيم:

 يته آموزش و پژوهش مک

 39بهار 
 


