
 

 مراقبت آغوشی چیست ؟

یک روش طبیعی می باشد که نوزاد به طور برهنه و            

عمودی بر روی سینه  والدبن ) بخصوص ماادر   و                

در تماس مستقیم پوست به پوست قرار مای یایارد              

این روش به ویژه در مراقبت از ناوزادا  کام وز                

 یرم   بسیار مفید است  0022) کمتر از 

 فایده های مراقبت آغوشی چیست ؟

مراقبت آغوشی نه تنهاا در مادب بساتاری در                  -1
بیمارستا  بلکه بعد از ترخیص نیز موجا  ازازایا            

تغذیه با شیر مادر و اززای  تولایاد شایار در ماادر                       
 می شود 

مراقبت آغوشی موج  حفظ بیشتر دمای طبیعای      -0
بد  نوزاد و پیشگیری از کاه  دماای باد  ناوزاد               

 می شود 

مراقبت آغوشی بااعاک کااها  اساتافارا                      -3
مشکالب تنفسی   عافاونات   یاریاه ناوزاد و                                 

 می شود 

مراقبت آغوشی پنج حس اصالای در ناوزاد را                -4
تقویت می کند  نوزاد حرارب باد  ماادرش را از               
طریق تماس پوست باه پاوسات حاس مای کاناد                   
) المسه    به صدای مادر و تپ  قل  او یوش مای               
دهد ) شنوایی    پساتاا  ماادرش را مای ماکاد                       
) چشایی     با مادرش تماس چشمی دارد ) بینایی                

 و بوی مادر را حس می کند ) بویایی  

 چه نوزادی نیاز به مراقبت آغوشی دارد؟

همه نوزادا  می توانند مراقبت آغوشی شوند   ایر چاه           

نوزادا  خیلی نارس نیازمند مراقبت ویژه هستاناد ولای            

بعد از ثابت شد  وضعیت نوزاد بر اساس وز  هاناگاام             

 تولد   مراقبت آغوشی توصیه می شود 

بهترین زمان برای انجام مراقبت آغووشوی چوه            

 زمانی است ؟

 بالزاصله بعد از تغذیه نوزاد -1

در هنگام انجام اقداماب درماانای ) مااناناد ر                     -0

ییری   یا به ماضاپ پاایاا  یاازاتان آ  ) مااناناد                             

 تصویربرداری 

 در ساعاب اولیه ش  -3

در صورب سالمتی روحی و جسامای و تاماایا                   -4

 والدین

کنترل مضیط بخ  از نظر حرارب اتاق   جاریاا                -0

هوا   لباس راحت و مناس  برای مادر   صندلی مناس            

تعویپ پوشک نوزاد   پتاوی رو اناداز بارای ناوزاد                        

 وضعیت داد  مناس  نوزاد با توجه به سن و وز  آ 

 نحوه انجام مراقبت آغوشی:

          تماس پوست به پوست را باید به تدریج شارو

 32–  02کرد  بهتر است اولین مراقبت حداقا          

دقیقه طول کشیده و یک بار در روز باشاد  باه              

ساعت و    3الی  1تدریج مدب آ  را به حداق       

بار در روز ازازایا          3دزعاب آ  را حداق  به      

 دهید   

          راحت ترین وضعیت برای نوزاد حالت جنیانای

است و سر روی سینه مادر و باه یاک طار                 

چرخانده شود و یرد  مستقایام و کامای باه               

سمت عق  قرار ییرد تا راه هوایی ناوزاد بااز          

 باشد 

            امکا  تماس چشم با چشم باشد و یک دسات

مادر در پشت کرد  و شااناه ناوزاد و دسات                

 دیگر زیر باسن نوزاد قرار ییرد 

 

 

 



 

          در مراقبت آغوشی از نوزادا  دوقلویی   بایاد

دقت شود که هر دو را باه طاور مسااوی در              

آغوش بگیرند در غیر اینصورب ممکن اسات        

به یک نوزاد بیشتر از ناوزاد دیاگار وابساتاه                

 شوند 

                 ایر به هر علتی مادر نتاوانسات ایان کاار را

انجام دهد  سایر اعضای خانواده مالا  پادر              

مادربزر  و     هم می تواناناد ماراقابات را                

انجام دهند  در صورب عارق کارد  ناوزاد                

می توا  پوش  نوزاد را کمتار کارده و باه               

 پرستار اطال  داده شود 

 

 

 

 

 

 

           ایر وز  نوزاد کم باشد و برای تغذیه مجباور

به استفاده از لوله معده یا سرنگ باشاد  باایاد          

مراقبت را متوقف کرده و پاس از تاغاذیاه                

 مجدداً شرو  کنیم 

 اثرات مراقبت آغوشی در منزل :

 خواب طوالنی تر و عمیق تر نوزاد -1

 تضم  بهتر صداها و زعالیت های سایر ازراد خانواده -0

 داشتن شخصیت متعادل و آرام در آینده -3

 تغذیه بهتر و طوالنی تر با شیر مادر -4

 کاه  بریشت شیر از معده -0

 

 

 منبع :

    بسته خدماتای     1331وکیلیا    ر   حیدرزاده  م و همکارا    )      

مراقبت آغوشی مادر و نوزاد   تهرا    شرکت ایده پردازا  زن و        

 10-43هنر   صص : 

 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 

 نکات قابل توجه برای شما مددجوی محترم :

4-  

5-  
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1- 

 بسمه تعالی

 
 انشگاه علوم پزشکی و خدماب بهداشتی و درمانی ییال د

 الهیجا دکتر پیروز بیمارستا  
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