ملحفه پوشانده شود تا گرم بماند و بهتر است كه مادر
در تمام زمان مراقبت ،پستان را در دهان نوزاد قرار دهد
حتي اگر نوزاد فقط چند لحظه پستان را بمكد.
در طي مراقبت آغوشي مادر مي تواند سطح پشتي بدن
نوزاد را ماساژ دهد .با توجه به اينكه قسمت شكمي بدن
نوزاد در تماس با پوست مادر است ،اين امر مي تواند
جايگزين مناسبي براي ماساژ نوزاد باشد و ماساژ نوزاد
نارس بايد به صورت نوازش و لمس پوستي بسيار ماليم
باشد در غير اينصورت براي نوزاد استرسآور است

رسيدن نوزاد به وزن 0033گرم يا بيشتر يا زماني
كه نوزاد درحين مراقبت زياد تكان مي خورد و
بيقراري مي كند و تالش مي كند كه اندامهاي خود
را از اين حالت خارج نمايد زمان اختتام مراقبت
است .

منابع :كتاب نلسون

قفل موفقیت را با کلید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

گراش
معاونت درمان

آموزش باز کنیم.
با آرزوی بهبودی و سالمتی
روزافزون
مراقبت آغوشي در چه مدت زماني بايد
انجام شود؟
اولين مراقبت  03الي  03دقيقه و يكبار در روز و بتدريج
به يك الي  0ساعت و حداقل سه بار در روز افزايش
مي يابد .نوزاد در حين مراقبت بايد دور از تغييرات شديد
يا ناگهاني جريان هوا قرار گيرد .دربهايي كه ناگهان باز
مي شوند مي توانند حجم زيادي از هواي گرم يا سرد را
واردكنند .زمان خاتمه را خود نوزاد تعيين مي كند.
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يكي از شيوههاي مراقبتهاي ويژه نوزادان نارس
مراقبت به شيوه كانگروئي يا آغوشي است .چون
بهترين مكان براي مراقبت از نوزاد نارس آغوش
مادر است.

چه اقداماتي باید قبل از مراقبت

مراقبت آغوشي چيست؟

شود .دست ديگر را زير باسن قرار داده و نوزاد را وسط
پستانهاي خود و به صورت عمودي قرار دهد.
مادر نوزاد را روي سينه قرار ميدهد بطوري كه قفسه
سينه و سر نوزاد روي سينه مادر قرار گيرد و سطح شكمي
او در تماس با سطح شكمي مادر باشد .سر به يك طرف

آغوشي صورت گيرد؟

برگردانده شود تا به راحتي نفس بكشد .صاف بودن گردن

يك روش طبيعي است كه نوزاد به طور برهنه و
عمودي بر روي سينه مادر و در تماس با پوست
مادر قرار مي گيرد .مراقبت آغوشي دو نوع است:
 مداوم :كه نوزاد به صورت  02ساعته بر رويسينه مادر قرار مي گيرد.
 متناوب :كه نوزاد بر روي سينه مادر و داخلانكوباتور مراقبت ميشود كه به صورت چندبار در
روز و هربار حداقل يك ساعت طول ميكشد.

ابتدا بايد مكاني راحت براي مادر فراهم شود.
مادر بايد از آرامش كامل برخوردار باشد.
دماي اتاق  02الي  02درجه سانتيگراد باشد.
مادر لباس مناسب و راحت بپوشد.
صندلي و زيرپايي مناسب فراهم شود.
آمادگي شخصي مثل تخليه مثانه را انجام دهد.
مادر خوب غذا خورده باشد.
همچنين به حريم خصوصي مادر احترام گذاشته شود.

نوزاد باعث بازماندن راه هوايي ميشود و امكان تماس
چشمي نوزاد با مادر را فراهم ميكند .سعي شود از خم
شدن و افتادن سر به جلو خودداري شود .رانها بهتر است
خم ،دور از بدن و شكلي مانند پاهاي قورباغه به خود بگيرد.

مراقبت آغوشي چه مزایایي دارد؟
تغذيه انحصاري با شير مادر و در نتيجه افزايش
شير مادر
بهبود رشد و كنترل متابوليسم نوزاد
بهبود وضعيت روحي و رواني مادر و نوزاد
افزايش طول و تعميق خواب نوزاد
كاهش استفراغ و مشكالت تنفسي و عفونت
تاثير مثبت بر حواس پنجگانه كودك

كاهش مرگ و مير نوزادان
ايجاد كودكاني آرام تر با شخصيت متعادلتر.

مراقبت آغوشي چگونه انجام ميشود؟
مادر در هنگام مراقبت آغوشي بلوز و سينه بند خود را
درآورده ،لباس مخصوص بر تن ميكند.
تمام لباسهاي نوزاد خارج شود  .اما بهتر است كاله و
جوراب نوزاد برتن بماند.
مادر ،نوزاد را برداشته و با احتياط بر روي صندلي بنشيند
و نوزاد را در حاليكه يك دست در پشت گردن و شانه
قرار دارد نگه دارد.
فك تحتاني نوزاد را به آرامي با انگشت شصت نگه دارد تا

باعث اختالل در تكامل بينايي و سيستم عصبي نوزادان

از سرخوردن نوزاد و بسته شدن راه تنفسش جلوگيري

نارس ميشود .همچنين سر و صداي بلند براي نوزادان

قبل از شروع مراقبت ميزان نور محيط ارزيابي شود و اگر
المپ پرنوري در نزديكي وجود دارد حذف گردد .نور زياد

نارس آزاردهنده است .روي نوزاد با يك پتو يا
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