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 گريٌ َدف :  

 مادران 

 تُیٍ کىىدٌ 

 کارشىاس آمًزش سالمت

1399پاییس  

در شرايط زير مراقبت آغوشي را متوتوقت       

 : کرده و نوزاد را به انکوباتور برگردانيد

 افشايش نياس به اکسيژن 

نوسادان دچار عالئم خطز اس جمله اتغييز رنگ پوست 

 کاهش دماي بدن نوساد.؛ بی حالی؛ بی قزاري

در مراقبوهای آغوشي مادران موفقيت 
 بيشوری در شيردهي دارند

 دستزسی آسان به پستان -1

 منبع آماده تغذيه -2

 تحزيک نوساد با بوي شيزمادر -3

 قدرت بهبود يافته -4

دفعات بيشتز تغذيه وبزقرزاري جرزيران       -5

 شيز

تواط پَعت تِ پَعت را تتذریج ؽزٍع کٌیذ تْتز اعتت  

دقیقِ طَل کؾیتذُ ٍ     02-02اٍلیي هزاقثت حذاقل تیي 

 0-1یکثار در رٍس تاؽذ ٍ کن کن طَل اى تِ حتذاقتل       

 تار در رٍس اًجام ؽَد . 0عاػت ٍ حذاقل 

ؽوا هی تَاًیذ در حالت ًؾغتِ ٍ یا تکیِ دادُ تتِ تتِ        

 تخت خَاب یا فٌذلی هزاقثت اغَؽی را اًجام دّیذ .

هزاقثت آغَؽی عثة آگاّی اس ػالئن اٍلیِ گتزعتٌت تی     

ًَساد هی ؽَد ایي ػالئن ؽاهل: حزکت عزیغ چؾوْا در  

سیز پلک ؛ حزکات ستاى ٍ هکیذى لة؛حزکات دعت تتِ    

دّاى ؛جٌثیذى ٍایجاد فذاّای آّغتِ تاؽذ.اگز تِ ایتي     

ػالئن تَجِ ًؾَد ًَساد هوکي اعت تِ خَاب رٍد یا ًَساد 

ػقثی ؽذُ ٍگزیِ کٌذ ٍدر ایي فَرت گتزیتِ تتاػت        

 اتالف اًزصی در ًَساد هیؾَد.

َمچىیه مراقبت آغًشیی ایا یا کیاَی           

تحریکاتد مىفی در وًزاد می شًد.از جملٍ اییه  

 تحریکات:

 استرس سرما,استرس واشی از سريصدا يوًر

اَمچىیه مرلقبت آغًشی میًجیک کیاَی        

 .دریافت  فًوت از دیگران میشًد

 . 



  
  

 

 

 

 

 

 

  

یک رٍػ طثیؼی هی تاؽذ کِ ًتَساد  مراقبت اغًشی 

تِ طَر تزٌِّ ٍ ػوَدی تز رٍی عیٌِ هادر ٍ در تتوتاط   
 هغتقین پَعت تا پَعت قزار هی گیزد .

هزاقثت آغَؽی یک رٍػ هزاقثتی اعاى ٍ ػاطفی اعتت  
کِ در طی اى ًَساد در تواط پَعت تا پَعت تا ٍالذیتي  

 قزار هی گیزد 

 مسایای مراقبت آغًشی ارای وًزاد 
  تغذیِ تا ؽیز هادر 
  کٌتزل حزارت ٍ حفظ دهای طثیؼی ًَساد 
  کاّؼ هؾکالت ًَساد):کاّؼ اعتفزاؽ

 ،هؾکالت تٌفغی ،ػفًَت ،گزیِ ًَساد ٍ ....(
  تاثیز تْتز تز رٍی حَاط پٌج اًِ ) تواط پَعت

تا پَعت  تذى هادر تَعط ًَساد تاػ  تقَیت 
حظ الهغِ ٍ ؽٌیذى فذای قلة هادر تاػ  

تقَیت حظ ؽٌَایی ٍ هکیذى پغتاى هادر تاػ  
تقَیت حظ چؾایی ٍ تواط چؾوی تا هادر 
تاػ  تقَیت حظ تیٌایی ٍ تَی هادر تاػ  

 تقَیت حظ تَیایی هی گزدد. 
  تْثَد رؽذ ًَساد ٍ ٍسى گیزی تْتز در ًَساد 
  هزاقثت آغَؽی تاػ  خَاب طَالًی تز ٍ ػویق

 تز هی گزدد
   هزاقثت آغَؽی سهاى ّای طَالًی تز َّؽیاری

 را عثة هی ؽَد 
هزاقثت آغَؽی عثة آراهؼ تیؾتز ٍ کاّؼ تی قتزاری  

 ًَساد ؽوا هی ؽَد .

  هزاقثت آغَؽی تاػ  تٌظین ضزتاى قلة ،تٌفظ ٍ تْثَد

 اکغیضى رعاًی در ًَساد هی ؽَد 

  هزاقثت آغَؽی تاػ  افشایؼ احتوال تزخیـ سٍد تز

 ًَساد ؽوا اس تیوارعتاى هی ؽَد .

 :مسایای مراقبت آغًشی ارای مادر 

  اطویٌاى ٍ رضایت ػویق اس تَاًایی در هزاقثت ٍ احغاط

 تغل کزدى ًَساد دلثٌذتاى 

  تَاًوٌذ ؽذى ؽوا تزای هزاقثت اس ًَساد ًارط در

 تیوارعتاى ٍ هٌشل

    هزاقثت اغَؽی تاػ  افشایؼ اػتواد تِ ًفظ ٍ تزقزاری

پیًَذ ػاطفی تْتز ٍ تاػ  افشایؼ ؽیز دّی تْتز ٍ 

 هَفق تز ؽوا هی ؽَد 

 

 اوجام مراقبت آغًشی 

قثل اس اًجام هزاقثت اغَؽی تْتز اعت ؽوا دعتؾَیی رفتِ 

 ٍ هثاًِ خَد را خالی کزدُ ٍ یک تغذیِ عثک داؽتِ تاؽیذ .

در  هَقغ هزاقثت اغَؽی تلَس ٍ عیٌِ تٌذ خَد را دراٍردُ ٍ   

 لثاط هخقَؿ هزاقثت اغَؽی را تزتي کٌیذ . 

راحتتزیي ٍضؼیت تزای ًَساد حالت جٌیٌی )تا دعت ٍپاّای  

خن ؽذُ ( اعت .عز ًَساد تایذ در هیاى پغتاًْا ٍ عیٌِ ًَساد 

رٍی عیٌِ ؽوا قزار گیزد ٍ عز تایذ تِ یک طزف چزخاًتذُ  

 د ؽَد تا گزدى هغتقین ٍ کوی تِ طزف ػقة ً ْذاری ؽَ

تایذ اس خن ؽذى عز تِ جلَ ٍ ػقة جلَگیزی ؽَد .ساًَ ٍ    . 

راى ّای ًَساد تایذ خن ٍ اس تذى دٍر ؽَد ٍ ؽکلی هتاًتٌتذ    

 پاّای قَرتاغِ ت یزد ارًج ّا ّن تایذخن ؽًَذ .

 

 

 

 

 


