
 مراقبت آغوشی 
 از نوزاد نارس 

توسط مادر و پدر
آیا می دانید ؟

 نوزاد انرس نیاز هب محبت و ارتباط عاطفی 
با پدر و مارد دارد ات سالم رت بماند
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دركشورماازهر1000بارداريحدود7تا10نوزادنارسمتولدميشوند.
يعنيساالنه70تا100هزارنوزادنارسدركشورمتولدميشوند.

به دليل مشــكالت نارســي مانند: وزن كم هنگام  تولد، احتمال مشــكالت 
تنفســي، احتمال كاهش قند و كلسيم خون و كاهش دماي بدن، نوزادان نارس 
نياز به بستري و حمايت هاي پيشــرفته مانند: مراقبت هاي تنفسي، تغذيه اي 

و... دارند. 
طبق منابع علمي، نوزادان نارسي كه روش مراقبت اغوشي در آنها به كار 
گرفته مي شود ميزان عوارض كمتر و شــانس بقا در ان ها بيشتر است. اين 

روش براي شير دهي و تغذيه نوزاد نارس ايده ال است.
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2صفحه
مراقبت آغوشی چيست؟

مراقبت آغوشــي)مراقبت كانگورويي(نوعي روش مراقبت آســان، 
علمي و همراه با مهر مادر و پدر نوزاد نارس اســت كه طي ان نوزاد 
در تماس پوست به پوســت مداوم در آغوش پدر و مادر نگهداري 
مي شود. در حقيقت در كنار اقدامات پزشكي بهترين و موثرترين 
كاري است كه شــما مي توانيد براي كمك به نوزاد نارس خود 
انجام دهيد. اقدامي كم هزينــه و پرفايده كه به نوزادتان هديه 
مي كنيد و با اين كار رشد جسماني و تكامل مغزي رواني او را 

تضمين مي نمائيد.
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3صفحه
فواید مراقبت آغوشي  برای والدین فواید مراقبت آغوشي براي نوزاد نارس 

روش انجام مراقبت آغوشی چگوهن است؟
نوزاد بــه صورت برهنه)به جز پوشــك، جوراب و كاله(بــر روي بدن بدون 

پوشــش مادر يا پدر، در حالت عمودي، سينه به سينه بين دو پستان قرار مي 
گيرد به طوري كه سر او به يك طرف برگردد و گردن دروضعيت تقريبا كشيده 

به عقب نگه داشــته شــود.يك پارچه نخي طوري دور مادر يا پدر بسته شود كه 
قسمت فوقاني پارچه درســت زير گوش نوزاد قرار گيرد) اين كار راه هوايي را باز 

نگه مي دارد و باعث تماس چشم به چشم مادر و نوزاد مي شود(.
اگرتصميم به مراقبت آغوشي نوزادتان گرفته ايد:

چنانچه احســاس مي كنيد آگاهي الزم را براي مراقبت آغوشــي را داريد به كاركنان 
بخش اعالم امادگي كنيد.

*امكان بقاي بيشتر
*بهبود تكامل عصبي، رواني و اجتماعي

*بهبود وضعيت تنفسي و تنظيم دماي بدن
*ترخيص ز ودتر از بيمارستان

*وزن گيري بهتر و سريعتر
*خواب عميق و راحت

*ارامش و خشنودي نوزاد
*گريه كمتر

*احســاس اطمينــان و رضايــت عميق از 
توانايي در مراقبت و بغل كردن نوزاد

*توانمند شــدن براي مراقبت از نوزاد نارس 
در بيمارستان و منزل

*داشتن نقش فعال در بهبود نوزاد و افزايش 
اعتماد به نفس

*برقراري پيوند عاطفي زودتر و بهتر با نوزاد
*شيردهي بهتر و موفق تر
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