رٍش هزاقثت هادراًِ کاًگزٍ هاًٌذ یا هزاقثت آغَضی

لخت ضذُ ٍ تِ خش کٌِْ ٍ یک کالُ گزم ٍ خَراب،

ٍ ًَساد فزاّن ضَد .راًْای ًَساد خن ضذُ ٍ در یک

ًَػی هزاقثت اس ًَساداى ًارس است کِ در آى ًَساد در

لثاس دیگزی تز تي ًذارد.

حالت قَرتاغِای قزار هیگیزد ،تاسٍّا ًیش تایذ خن ضًَذ.

تواس پَست تِ پَست تا هادر حول هیضَد .ایي

ٍقتی دهای اتاق کوتز اس

رٍش ،رٍضی قاتل استفادُ ،آساى ٍ هَثز تزای ارتقاء

ساًتیگزاد تاضذًَ ،ساد تایذ تا یک لثاس

سالهتی ٍ تْذاضت ًَساداى ًارس است تا تِ سطح

سیز پٌثِای ٍ پیزاّي تذٍى آستیي

ًَساداى رسیذُ تزسٌذ.

پَضاًیذُ ضَد .خلَی لثاس ًَساد تزای

ایي صَرت فضای کافی تزای تٌفس ضکوی ًَساد ایداد

اس هشایای ایي رٍش در هزاقثت اس ًَساد ًارس هیتَاى

آساد تَدى صَرت ،سیٌِ ،ضکن ،تاسٍّا ٍ

ضذُ ٍ تٌفس هادر ،تٌفس ًَساد را تحزیک هیکٌذ.

تِ هَارد سیز اضارُ کزد:

پاّایص خْت تواس پَست تِ پَست

مراقبت از نوزاد در وضعیت مراقبت آغوشی

تِ سیٌِ ٍ ضکن هادر تاس گذاضتِ هیضًَذ .سپس هادر

ًَساداًی کِ در ٍضؼیت هزاقثت

خَد ٍ ًَساد را تا یک لثاس هؼوَلی

آغَضی ّستٌذ هیتَاًٌذ تیطتز



کاّص احتوال هزگ ٍ هیز

 22درخِ

لثاس یا پَضص ًگْذارًذُ تایذ تِ اًذاسُ کافی هحکن
تستِ ضَد تا سهاًی کِ هادر تلٌذ هیضَدًَ ،ساد لیش
ًخَرد .ضکن ًَساد ًثایذ تحت فطار قزار گیزد ٍ تایذ ّن
سطح قسوت هیاًی ٍ فَقاًی ضکن هادر قزار گیزد .در



تْثَد رضذ ٍ افشایص ٍسىگیزی ًَساد



کٌتزل هٌاسة دهای تذى ًَساد



تْثَد ضزتاى قلة ًَساد



تْثَد تٌفس ٍ ٍضؼیت اکسیژى خَى ًَساد

ًثاضذًَ ،ساد هیتَاًذ تیي دٍرُّای



تْثَد الگَّای خَاب ًَساد

هزاقثت آغَضی در یک رختخَاب



تْثَد ٍضؼیت قٌذ خَى ًَساد



ًزم ٍ پَضیذُ ضذُ تا یک پتَ قزار

کاّص اضطزاب ٍ فطار رٍحی هادر

پَضک ،اًدام هزاقثت تٌذ ًاف ٍ ارسیاتی کلیٌیکی اس

گیزد.

حالت هزاقثت آغَضی خارج هیضًَذ .حوام رٍساًِ السم

پوشش مادر

ٍضؼیت هزاقثت آغَضی

ًیست ٍ تَصیِ ًوی گزدد ٍلی در صَرت ًیاس تِ حوام

پَضص خاظ ٍ ٍیژُای تزای هادر هَرد ًیاس ًیست ٍ

ًَساد در ٍسط سیٌِ هادر ٍ در حالت ػوَدی تِ صَرت

تایذ هذت آى کَتاُ تاضذ ٍ تا آب گزم (حذٍد  37درخِ

هادر هیتَاًذ ّز لثاسی را کِ در دهای هؼوَلی تِ ًظز

سیٌِ تِ سیٌِ قزار هیگیزد ٍ تا یک پارچِ یا کیسِ

راحت ٍ گزم هیرسذ تپَضذ.

هحکن تستِ هیضَد.

پوشش نوزاد

سز ًَساد تِ یک طزف تزگزداًیذُ ضذُ ٍ گزدى در

ًَسادی کِ هزاقثت آغَضی را تِ طَر هذاٍم دریافت

ٍضؼیت کطیذُ تِ ػقة ًگِ داضتِ هیضَد .تایذ

هیکٌذً ،سثت تِ ًَسادی کِ تحت هزاقثت هزسَم قزار

هَقؼیت سز تزای تاس ًگِ داضتي راُ َّایی هٌاسةتز

دارد ،احتیاج تِ لثاس تیطتزی ًذارد .در
ٍضؼیت هزاقثت آغَضی ٍقتی دهای اتاق
حذٍد  22-24درخِ ساًتیگزاد استًَ ،ساد

هیپَضاًذ.اگز هزاقثت آغَضی هوتذ

حفظ ضَد ٍ اس خن ضذى سز
ًَساد تِ خلَ ٍ یا تیص اس حذ تِ
ػقة خلَگیزی ضَد .تایذ اهکاى
تواس چطن تِ چطن تیي هادر

هزاقثتْای ضزٍری کِ ضاهل
تغذیِ تا ضیز هادر هیتاضذ را
دریافت کٌٌذ.
ًَساداى تٌْا ٌّگام تؼَیض

ساًتیگزاد) صَرت گیزدًَ .ساد تایذ فَرا تا لثاس گزم
پَضاًیذُ ضذُ ٍ در کَتاّتزیي سهاى هوکي تِ ٍضؼیت
هزاقثت آغَضی تزگزدد.
خواب و استراحت
در ٍضؼیت هزاقثت آغَضی
هادر تِ ّوزاُ ًَسادش در
حالت تکیِ دادُ ٍ خَاتیذُ تا
ساٍیِ  15درخِ راحت خَاّذ
خَاتیذ .ایي کار هیتَاًذ تا

یک تختخَاب قاتل تٌظین ٍ یا چٌذ تالص کِ رٍی یک

هٌاسة قزار دّذ .در طَل ایي فَاصل سایز اػضای

تخت هؼوَلی گذاضتِ هیضَد ،اًدام گیزد .یک صٌذلی

خاًَادُ اس قثیل پذر ،هادرتشرگ ،دٍستاى ًشدیک ٍ ...

راحت تا پطت قاتل تٌظین هیتَاًذ تزای استزاحت در

هیتَاًٌذ تِ حول ًَساد تِ صَرت تواس پَست تِ

طَل رٍس هفیذ تاضذ .تؼضی اس هادراى تزخیح هیدٌّذ در

پَست در ٍضؼیت هزاقثت آغَضی کوک کٌٌذ.

حالت دٍال ٍ تِ پْلَ تخَاتٌذ.

مشاهده تنفس و سالمتی نوزاد

طول زمان و مدت مراقبت آغوشی

سزػت تٌفس طثیؼی تزای ًَساداى ًارس ٍ کن ٍسى تیي

ضزٍع هزاقثت آغَضی تِ ضزایط هادر ٍ ًَساد تستگی

 30تا  60تٌفس در دقیقِ است ٍ تا ٍقفِ تٌفسی (آپٌِ)

دارد ٍ در ایي هیاى ٍسى ًَساد ٍ سي حاهلگی اس فاکتَرّای

ّوزاُ است .در هَقغ ٍقفِ تٌفسی تایذ ًَساد را تا هالص

هْن تؼییي کٌٌذُ ّستٌذ ،اها تِ ّز حال تواس پَست

هالین پطت سز ٍ یا حزکت گَْارُ ای تحزیک کٌیذ تا

تِ پَست تایذ تِ تذریح ٍ تا یک اًتقال آرام اس هزاقثت

ًَساد ضزٍع تِ تٌفس کٌذ .اگز ٍقفِ تٌفسی خیلی

هزسَم تِ هزاقثت آغَضی هذاٍم اخزا ضَد .هذت سهاى

طَالًی ضَد تِ طَری کِ  20ثاًیِ یا تیطتزطَل تکطذ ٍ

تواس پَست تِ پَست رٍساًِ اس چٌذ دقیقِ (تِ ػٌَاى

لثْا ٍ صَرت ًَساد آتی گزدد ٍ ًَساد تٌفس را خَد تِ

Kangaroo Mother Care

خَد اس سز ًگیزد ،تایذ سزیؼا تِ پشضک یا پزستار خثز

KMC

هثال تِ طَر هتَسط  30دقیقِ در رٍس) تا

 24ساػت

ضثاًِ رٍس ٍ اس چٌذ رٍس تا چٌذیي ّفتِ هتغیز استّ .ز

دّیذ.

چِ هذت هزاقثت ،طَالًیتز تاضذ تاثیزات هثثت آى

ادامه و اتمام مراقبت آغوشی

تیطتز خَاّذ تَد.در ایي ًَع هزاقثت تایذ اس خلساتی کِ

ٍقتی کِ هادر ٍ ًَساد راحت ّستٌذ ،تواس پَست تِ

کوتز اس  60دقیقِ طَل هیکطذ

پَست اس تیوارستاى ضزٍع ضذُ ٍ در خاًِ تا سهاًی کِ

اختٌاب ضَد سیزا تغییزات هکزر تزای

ًَساد تِ سي حاهلگی حذٍد ّ 40فتِ یا ٍسى  2500گزم

ًَساد خیلی پز استزس است .طَل

تزسذ ،اداهِ هییاتذ .در ایي سهاى ًَساد تشرگتز اس آى

هذت تواس پَست تِ پَست تِ

است کِ ًیاس تِ هزاقثت آغَضی داضتِ تاضذ ٍ ضزٍع تِ

تذریح افشایص هی یاتذ تا ایٌکِ

تکاى خَردى هیکٌذ تا ًطاى دّذ کِ راحت ًیست .در

هزاقثت آغَضی در توام هذت ضثاًِ رٍس هوکي ضَد.

ایي هَاقغ تَصیِ هیضَد کِ هزاقثت آغَضی تِ صَرت

تواس پَست تِ پَست تِ ٍیژُ سهاًی کِ ٍسایل

تذریدی قطغ ضَد؛ الثتِ تغذیِ تا ضیز هادر تؼذ اس هزاقثت

دیگزی تزای کٌتزل دها در دستزس ًثاضذ ،فقط ٍ فقط

آغَضی ًیش تایذ اداهِ یاتذ.

خْت تغییز کٌِْ ًَساد قطغ هیضَد.
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