
 

 

 

 

 آموزش مراقبت آغوشی پدران

 

 

 

 

 گريٌ َدف :  

 پدران 

 تُیٍ کىىدٌ 

 کارشىاس آمًزش سالمت

1399بُار   

مراقبت آغوشی چه فوایدی برای والدین 

 دارد؟
پدراوی کٍ وًزادخًدرا مراقثت آغًضی می کىىد   
اعتماد تٍ وفس تیطتری در زمیىٍ تًاوایی تغل کردن  

 يتطًر کلی مراقثت از وًزادوطان وطان میدَىد.
َمچىیه  ایه وًع ارتثاط سثة کاَص تىص ياضطراب 

در يالدیه ضدٌ احساس اوديٌ آوُا رفع می ضًدياغلة 
اوُا ایه احساس رادارود کٍ ایه عمل تُتریه کاری تًد 

.کٍ آوُا می تًاوستىد ترای وًزاد خًد اوجام دَىد  
 

در شرايط زير مراقبت آغوشي را متوتوقت      

 : کرده و نوزاد را به انکوباتور برگردانيد

 افسايش نياز به اکسيژن 

نوزادان دچار عالئم خطر از جمله اتغيير رنگ پوست 

 کاهش دماي بدن نوزاد.؛ بی حالی؛ بی قراري

تواس پَست تِ پَست را تتذریج شزٍع کنٌن نذ    

 02-02تْتز است اٍل ي هزالثت حذالل تن ني       

دل مِ طَل کش ذُ ٍ یکثار در رٍس تاشذ ٍ کن کن 

تار در  0ساػت ٍ حذالل  0-1طَل اى تِ حذالل 

 رٍس اًجام شَد.

 



  
  

 

 

 
 

 مراقبت اغوشی چیست؟  

مراقثت آغًضی) مراقثت کاوگريیی(،وًعی ريش        
مراقثت آسان ،علمی ي َمراٌ تا مُر مادر ي پدر وًزاد 

وارس است کٍ طی آن وًزاد در تماس پًست تٍ پًست  
 در آغًش پدر ي مادر وگُداری می ضًد .

تا اته کار، رضد جسماوی ي تکامل مغسی يرياوی 
 وًزادتان را تضمیه می کىید .

 مسایای مراقبت آغًشی برای وًزاد 

 کٌتزل حزارت ٍ حفظ دهای طث ؼی ًَساد 
کاّش هشکالت ًَساد:کاّش استفزاؽ ،هشکالت 

 تٌفسی ،ػفًَت ،گزیِ ًَساد ٍ ....
تاث ز تْتز تز رٍی حَاس پٌجگاًِ ) تواس پَست تا 

پَست  تذى هادرٍپذر تَسط ًَساد تاػث تمَیت حس 
الهسِ ٍ شٌ ذى طذای للة هادر تاػث تمَیت حس 

شٌَایی ٍ هک ذى پستاى هادر تاػث تمَیت حس 
چشایی ٍ تواس چشوی تا هادر ٍپذرتاػث تمَیت حس 

 ت ٌایی ٍ تَی هادرٍپذر تاػث تمَیت حس تَیایی
هی گزدد.ّوچٌ ي هزالثت آغَشی تاػث تْثَد رشذ  

 ًَساد ٍ ٍسى گ زی تْتز در ًَساد هی شَد.
هزالثت آغَشی تاػث خَاب طَالًی تز ٍ ػو ك تز  

 هی گزدد.
هزالثت آغَشی سثة آراهش ت شتز ٍ کاّش تی لزاری 

 .ًَساد شوا هی شَد 

هزالثت آغَشی تاػث تٌظ ن ضزتاى للة ،تٌفس ٍ تْثَد 

 اکس ژى رساًی در ًَساد هی شَد. 

هزالثت آغَشی تاػث افشایش احتوال تزخ ض سٍد تز 

 ًَساد شوا اس ت وارستاى هی شَد .

َمچىیه مراقبت آغًشی باعث کاَش تحرریرترا     

 مىفی در وًزاد می شًد.از جملٍ ایه تحریتا :

 استرس سرما,استرس واشی از سريصدا يوًر

َمچىیه مرلقبت آغًشی مًجب کاَرش دریرا رت      

 .عفًوت از دیگران میشًد

 آمادگی َای الزم برای شريع مراقبت آغًشی

 ًَرّای اضافی ٍهشاحن هح ط را حذف کٌ ذ.

تزای حفظ اراهش ٍخَاب تْتز ًَسادتاى ه شاى 

سزٍطذای هح ط را کٌتزل کٌ ذ ٍدر طَرت اهکاى اّا 

 راکاّش دّ ذ.

 درجِ تاشذ 02دهای اتاق در ح ي اًجام هزالثت اغَشی 

ًَساد تاى را اس تغ  زات شذیذ ًٍاگْاًی جزیاى َّا 

 )کَراى َّا( دٍر ًگِ داریذ.

  

 ريش اوجام مراقبت آغًشی 

لثل اس اًجام هزالثت اغَشی تنْنتنز اسنت شنونا           

دستشَیی رفتِ ٍ هثاًِ خَد را خالی کنزدُ ٍ ین        

 تغذیِ سث  داشتِ تاش ذ .

در  هَلغ هزالثت اغَشی ٍ لثاس هخظَص هزالثت 

اغَشی را تزتي کٌ ذ . یا جلَی لثاس خَد را کاهنال   

 تاس کزدُ ٍس ٌِ ًَساد را رٍی  س ٌِ خَد تگذاریذ.

راحتتزیي ٍضؼ ت تزای ًَساد حالت جٌ ٌی )تا دسنت   

ٍپاّای خن شذُ ( است سزًَساد تایذ تِ ی  طنزف    

چزخاًذُ شَد تا گزدى هستم ن ٍ کوی تنِ طنزف       

 ػمة ًگْذاری شَد .

.تایذ اس خن شذى سز تِ جلَ ٍ ػمنة جنلنَگن نزی         

شَد .ساًَ ٍ راى ّای ًَساد تایذ خن ٍ اس تنذى دٍر       

شَد ٍ شکلی هاًٌذ پاّای لَرتاغِ تگ زد ارًج ّا ّن 

 تایذخن شًَذ .


