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 واحد آموزش به بيمار

 نوزاد نارس و مراقبت آغوشی
تمام نوزادان نياز به مراقبت دارند ، نوزاد نارس شما بيشتر! حتی ممکن است نوزاد شما برای دريافت مراقبت های پزشکی در بخش 

نوزادتان هم اکنون  نياز به محبت و ارتباط عاطفی نزديک با شما دارد.در صورت مراقبت های ويژه نوزادان بستری باشد ولی 
 براورده شدن اين نياز طبيعی، فرزند سالم تری خواهيد داشت.

می دانيم که گذراندن اين شرايط آسان نيست و در چنين شرايطی  مراقبت آغوشی به بهبودی نوزاد و آرامش خاطر شما کمک می 
 کند.

الت نارسی مانند وزن کم بدو تولد، احتمال مشکالت تنفسی ، احتمال افت قند و کلسيم خون و افت دمای بدن، نوزادان به دليل مشک
نارس نياز به بستری و حمايت های پيشرفته مانند مراقبت های تنفسی و تغذيه ای و ... دارند.طبق منابع علمی ، نوزادان نارسی که 

گرفته می شود ميزان عوارض کمتر و طول عمر بيشتری دارند.اين روش برای شيردهی و  روش مراقبت آغوشی در آنها به کار
تغذيه نوزاد نارس ايده آل است. در صورت سپری شدن مراحل بحرانی نوزاد نارس و با نظر پزشک متخصص نوزادان، انجام 

 مراقبت آغوشی برای شما و نوزادتان امکان پذير می باشد.

 مراقبت آغوشی چيست؟

اقبت آغوشی(مراقبت کانگرويی)، نوعی روش مراقبت آسان، علمی و همراه با مهر مادر و پدر نوزاد نارس است که طی آن نوزاد مر
به طور برهنه و عمودی بر روی سينه مادر يا پدر در تماس پوست به پوست قرار می گيرد. در حقيقت در کنار اقدامات پزشکی، 

ا می توانيد برای کمک به نوزاد نارس خود انجام دهيد. اقدامی کم هزينه و پرفايده که به بهترين و موثرترين کاری است که شم
 نوزادتان هديه می کنيد  و با اين کار رشد جسمانی و تکامل مغزی روانی وی را تضمين می نمائيد.

 روش انجام مراقبت آغوشی چگونه است؟

وی بدن پدر يا مادر بدون پوشش قرار می گيرد،به طوری که سر او به نوزاد به صورت برهنه(به جز پوشک، جوراب و کاله) بر ر
يک طرف برگردد و گردن در وضعيت تقريبا کشيده به عقب نگه داشته شود.يک پارچه نخی طوری دور مادر و يا پدر بسته شود که 

رد و باعث تماس چشم به چشم مادر و قسمت فوقانی پارچه درست زير گوش نوزاد قرار گيرد( اين کار راه هوايی را باز نگه می دا
 نوزاد می شود).برای احساس راحتی مادر می توان يک مالفه روی نوزاد و مادر انداخت.

 مراقبت آغوشی چه فوايدی برای نوزاد نارس شما دارد؟

 امکان بقای بيشتر

 بهبود تکامل عصبی، روانی و اجتماعی

 بهبود وضعيت تنفسی و تنظيم دمای بدن

ر از بيمارستانترخيص زودت  

 وزن گيری بهتر و سريع تر

 خواب عميق و راحت

 آرامش و خشنودی نوزاد

 گريه کمتر
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 مراقبت آغوشی چه فوايدی برای شما دارد؟

 احساس اطمينان و رضايت عميق از توانايی در مراقبت و بغل کردن نوزاد

 توانمند شدن برای مراقبت از نوزاد نارس در بيمارستان و منزل

نقش فعال در بهبود نوزاد و افزايش اعتماد به نفسداشتن   

 برقراری پيوند عاطفی زودتر و بهتر با نوزاد

 شيردهی بهتر و موفق تر

 اگر تصميم به مراقبت آغوشی گرفته ايد:

ا فايل از کارکنان بخش نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان بخواهيد روش کار را برايتان توضيح بدهند و در صورت امکان کتاب و ي
 آموزشی را در اختيارتان قرار بدهند.

 چنانچه احساس می کنيد آگاهی و آمادگی الزم برای مراقبت آغوشی را داريد به کارکنان بخش اعالم آمادگی کنيد.

 منبع:

www.tums.ac.ir 

 

 گروه هدف: والدين نوزادان

 


