
:منزلمراقبت آغوشی در 

با نوزادان بعد از رفتن به خانه عاشق تماس پوست با پوست 
مادرشان هستند و مادر می تواند این کار را تا هنگامی که 
نوزاد آن را پس نزده و از آن لذت می برد، ادامه داده و 
سایر اعضاء خانواده هم می توانند در انجام آن شرکت 

.نمایند

غوشی در منزل ابتدا بهتر است مادر جهت انجام مراقبت آ
یا دستهاي خود را ) دوش مکرر الزامی نیست(دوش بگیرد

و در مرحله سوم سپس پوشک نوزاد را عوض کند. بشوید
لباسهاي نوزاد را در آورد و خود نیز تمام لباسهاي باال تنه را 
در آورده و لباس مخصوص مراقبت آغوشی را بپوشد و در 

عمودي داخل لباس پایان نوزاد را روي سینه به صورت
. مخصوص مراقبت آغوشی قرار دهد

3تا ( هفتگی 42-50ادامه مراقبت آغوشی در منزل  تا سن 
بسیار مهم است و باید سعی شود نوزاد نارس ) ماهگی

هر چه . حداقل یک ساعت در روز مراقبت آغوشی شود
زمان و دفعات مراقبت آغوشی بیشتر باشد رابطه عاطفی بین 

.زاد بیشتر می شودوالدین و نو

:مزایاي مراقبت آغوشی

سبب برقراري ارتباط عاطفی مادر و نوزاد می -1
.شود

.احساس پنجگانه نوزاد را تحریک می کند-2
.روند تغذیه با شیرمادر را بهبود می بخشد-3
.وزن گیري نوزاد را سریعتر می کند-4
.زمانهاي هوشیاري نوزاد را طوالنی تر می کند-5
نوزاد می سبب آرامش بیشتر و کاهش بیقراري -6

.شود
.سبب تنظیم ضربان قلب و تنفس نوزاد می شود-7
.دماي بدن نوزاد را تنظیم می کند-8
سبب افزایش اعتماد به نفس و رضایت والدین -9

.می شود
.سبب ترخیص زودتر نوزاد از بیمارستان می شود-10

مراقبت آغوشی مادرانه
Kangaroo Mother Care



یک روش مراقبتی طبیعی ، آسـان و  ی مادرانه مراقبت آغوش
عاطفی است که در طی آن نوزاد در تماس پوست با پوست 

.بر روي سینه والدین به خصوص مادر قرار می گیرد

مراقبت آغوشی اگر در زمان مناسب انجـام گیـرد مـوثرترین    
.روش براي مراقبت از نوزادان نارس است

:نهآمادگیهاي الزم براي شروع مراقبت آغوشی مادرا

آماده کردن محیط-1
 درجه باشد27- 25دماي محیط.
اتاق آرام و کم نور باشد.
نوزاد در معرض کوران هوا قرار نگیرد.

:آماده کردن نوزاد-2
نوزاد نباید کامالً لخت باشد.
سر نوزاد با کاله نرم پوشانده شود.
روي نوزاد پتو، حوله یا پارچه نرم کشیده شود.

:آماده کردن مادر-3

 و تعـداد  ن، شغل، تحصیالتسمراقبت آغوشی به
.زایمانهاي مادر بستگی ندارد

  اگــر مــادر ســرفه یــا ســرماخوردگی دارد از یــک
.ماسک استفاده کند

 قبــل از انجــام مراقبــت آغوشــی دســتهاي خــود را
.بشوید

ــد     ر فود ــادر بای ــی م ــت آغوش ــام مراقب ــل انج اص
آرامش داشته، نرمش کند و به تغذیه خـود توجـه   

.بیشتري داشته باشد

:نحوه انجام مراقبت آغوشی

راحـت تـرین   . تماس پوستی بهتر است به تدریج شروع شود
بـا دسـتها و پاهـاي خـم     (وضعیت براي نوزاد وضعیت جنینـی 

این وضعیت تقریباً شبیه حالت او در داخل رحم . است) شده
ه نـوزاد  سر نوزاد بایـد در میـان پسـتانهاي مـادر و سـین     . است

و عقـب  طـرف و سر نوزاد به یکروي سینه مادر قرار گیرد 
این کار سبب باز ماندن راه هوایی نوزاد مـی  . نگهداري شود

ایجـاد تمـاس پوسـت بـا پوسـت بیشـتر امکـان        و ضمن . شود
.با چشم را فراهم می آوردتماس چشم

:شی.اجزاء اصلی روش مراقبت آغو

تماس پوست با پوست به معناي تماس مستقیم پوست مادر با 
نوزاد باید کاله ، جوراب و به این منظور . پوست نوزاد است

پوشک داشته و به صورت عمودي بر روي قفسه سینه و بـین  
.پستانهاي مادر قرار گیرد

تغذیه نوزاد فقط بـا شـیرمادر   در زمان انجام مراقبت آغوشی 
.انجام می شوداز سایر مواد حتی آب استفاده نشود

همسر و اعضاي خانواده مـادر را در انجـام مراقبـت آغوشـی     
این حمایت می توانـد در قالـب مشـارکت در    . حمایت کنند

انجــام ایــن روش ، کمــک بــه همســر و تشــویق او در ادامــه  
در ایـن امـر   . شیردهی و کمک در انجام کارهاي منزل باشـد 

واننـد راهنمـا و  حامیـان مناسـبی     پزشک، ماما و پرستار می ت
.ي مادر و خانواده باشندارب


