
روش مراقبت مادرانه کانگرو مانند یا مراقبتت غوشیت    

نشع  مراقبت از نشزادان نارس است که در غن نتشزاد در  

یتشد  ایت    تماس پشست به پشست با متادر ممتم مت    

روش، روی  قابم استفاده، غسان و متشرر بتراا ارتءتا     

سالمت  و بهدایت نشزادان نارس استت تتا بته ست       

 نشزادان رسیده برسند 

تتشان  مزایاا ای  روش در مراقبت از نشزاد نارس م از 

 به مشارد زیر ایاره کرد:

 کاهش امتمال مرگ و میر 

 گیرا نشزادبهبشد رید و افزایش وزن 

 کنترل مناسب دماا بدن نشزاد 

 بهبشد ضربان قلب نشزاد 

 بهبشد تنفس و وضعیت اکسیژن خشن نشزاد 

 بهبشد الگشهاا خشاب نشزاد 

 نشزاد بهبشد وضعیت قند خشن 

 کاهش اض راب و فشار روم  مادر 

 پوشش مادر

اا براا مادر متشرد نیتاز نیستت و    پشیش خاص و ویژه

تشاند هر لباس  را که در دماا معمشل  بته نرتر   مادر م 

 رسد بپشید رامت و گرم م 

 پوشش نوزاد

نشزادا که مراقبت غوشی  را بته وتشر متداوم دریافتت     

مراقبت مرسشم قترار  کند، نسبت به نشزادا که تحت م 

دارد، امتیاج به لباس بیشتترا نتدارد  در   

وضعیت مراقبت غوشی  وقت  دماا اتتا   

درجه سانتیگراد است، نشزاد  22-24مدود 

لخت یده و به جز کهنه و یت  کتاله گترم و جتشراب،     

 لباس دیگرا بر ت  ندارد 

درجته   22وقت  دمتاا اتتا  کمتتر از     

ی  لباس  سانتیگراد باید، نشزاد باید با

اا و پیتتراه  بتتدون غستتتی  زیتتر پنبتته

پشیانیده یشد  جلشا لباس نشزاد بتراا  

غزاد بشدن صشرت، سینه، یکم، بازوها و 

پاهایش جهت تماس پشست به پشستت  

یشند  سپس متادر  به سینه و یکم مادر باز گذایته م 

خشد و نشزاد را با ی  لباس معمشل  

اگتر مراقبتت غوشیت      پشیتاند  م 

تشانتد بتی    باید، نتشزاد مت   ممتد ن

هاا مراقبت غوشیت  در یت    دوره

رختخشاب نرم و پشیتیده یتده بتا    

  ی  پتش قرار گیرد

 ی وشوضعیت مراقبت غ

نشزاد در وسط سینه مادر و در مالت عمشدا به صتشرت  

 گیرد و با یت  پارهته یتا کیسته    م سینه به سینه قرار 

 یشد محکم بسته م 

سر نشزاد به یت  وترب برگردانیتده یتده و گتردن در      

یتشد  بایتد   وضعیت کشیده به عءتب نگته دایتته مت     

تتر  مشقعیت سر براا باز نگه دایت  راه هشای  مناستب 

مفظ یشد و از خم یتدن ستر   

نشزاد به جلش و یا بیش از مد به 

عءب جلشگیرا یشد  باید امکان 

تماس هشم به هشم بی  متادر  

شد  رانهاا نتشزاد ختم یتده و در یت      و نشزاد فراهم ی

بازوها نیز باید خم یشند   ،گیردم اا قرار مالت قشرباوه

لباس یا پشیش نگهدارنده باید به اندازه کتاف  محکتم   

یتشد، نتشزاد لیتز    بسته یشد تا زمان  که مادر بلنتد مت   

نخشرد  یکم نشزاد نباید تحت فشار قرار گیرد و باید هم 

ان  یکم مادر قترار گیترد  در   س   قسمت میان  و فشق

فضاا کاف  براا تنفس یکم  نشزاد ایجاد  صشرتای  

 کند یده و تنفس مادر، تنفس نشزاد را تحری  م 

 مراقبت از نوزاد در وضعیت مراقبت آغوشی

نشزادان  که در وضعیت مراقبتت  

تشانند بیشتتر  غوشی  هستند م 

کته یتامم    مراقبتهاا ضترورا 

بایتد را  تغذیه با ییر مادر مت  

 دریافت کنند 

نشزادان تنهتا هنگتام تعتشی     

پشی ، انجام مراقبت بنتد نتاب و ارزیتاب  کلینیکت  از     

یشند  ممام روزانه الزم مالت مراقبت غوشی  خارج م 

نیست و تشصیه نم  گردد ول  در صشرت نیاز بته ممتام   

درجته   37مدود باید مدت غن کشتاه باید و با غب گرم )

سانتیگراد( صشرت گیرد  نشزاد باید فشرا بتا لبتاس گترم    

پشیانیده یده و در کشتاهتری  زمان ممک  به وضتعیت  

 شی  برگردد ومراقبت غ

 خواب و استراحت

در وضعیت مراقبتت غوشیت    

متادر بته همتراه نتشزادش در     

مالت تکیه داده و خشابیده بتا  

درجه رامت خشاهتد   15زاویه 

تشانتد بتا   خشابید  ای  کار مت  



م و یا هند بالش که روا ی  یخشاب قابم تنری  تخت

یشد، انجام گیرد  ی  صندل  تخت معمشل  گذایته م 

ا استترامت در  تشاند بترا رامت با پشت قابم تنریم م 

دهند در وشل روز مفید باید  بعض  از مادران ترجی  م 

 مالت دوال و به پهلش بخشابند 

 طول زمان و مدت مراقبت آغوشی
یروع مراقبت غوشی  به یرایط مادر و نتشزاد بستتگ    

از فاکتشرهتاا   س  متاملگ  و  وزن نشزاددارد و در ای  میان 

اما به هر مال تمتاس پشستت    ،مهم تعیی  کننده هستند

به پشست باید به تدریج و با ی  انتءال غرام از مراقبتت  

مدت زمتان  یشد   اجرامرسشم به مراقبت غوشی  مداوم 

تماس پشست به پشست روزانه از هند دقیءه )به عنتشان  

ستاعت   24دقیءته در روز( تتا    30مثال به وشر متشسط 

تغیر است  هتر  یبانه روز و از هند روز تا هندی  هفته م

تتر بایتد تتاریرات مثبتت غن     هه مدت مراقبت، وشالن 

در ای  نشع مراقبت باید از جلسات  که  بیشتر خشاهد بشد 

کشتد  دقیءته وتشل مت     60کمتر از 

اجتناب یشد زیرا تغییرات مکرر براا 

نشزاد خیل  پر استرس استت  وتشل   

مدت تماس پشستت بته پشستت بته     

ه تدریج افزایش مت  یابتد تتا اینکت    

در تمام مدت یتبانه روز ممکت  یتشد      مراقبت غوشی 

تماس پشست به پشستت بته ویتژه زمتان  کته وستایم       

دیگرا براا کنترل دما در دسترس نباید، فءط و فءتط  

 یشد جهت تغییر کهنه نشزاد ق ع م 

وقت  مادر مجبشر است از نشزاد دور باید بایتد نتشزاد را   

و او را دور از پشیانیده و در ی  گهشاره گرم جاا دهتد  

جریان هشا و در صشرت امکان زیر ی  وسیه گرم کننده 

مناسب قرار دهد  در وشل ایت  فشاصتم ستایر اعضتاا     

خانشاده از قبیم پدر، متادربزرگ، دوستتان نزدیت  و        

تشانند به ممم نشزاد بته صتشرت تمتاس پشستت بته      م 

 پشست در وضعیت مراقبت غوشی  کم  کنند 

 تی نوزادمشاهده تنفس و سالم
سرعت تنفس وبیع  براا نشزادان نارس و کم وزن بی  

تنفس در دقیءه است و با وقفه تنفس  )غپنته(   60تا  30

همراه است  در مشقع وقفه تنفس  باید نشزاد را با مالش 

مالیم پشت سر و یا مرکت گهشاره اا تحری  کنید تتا  

نشزاد یروع به تنفس کنتد  اگتر وقفته تنفست  خیلت       

رانیه یا بیشتروشل بکشد و  20به وشرا که یشدوشالن  

لبها و صشرت نشزاد غب  گردد و نشزاد تنفس را ختشد بته   

خشد از سر نگیرد، باید سریعا به پزی  یا پرستار خبتر  

 دهید 

 ادامه و اتمام مراقبت آغوشی 
وقت  که مادر و نشزاد رامت هستند، تمتاس پشستت بته    

پشست از بیمارستان یروع یده و در خانه تا زمان  کته  

گرم  2500هفته یا وزن  40نشزاد به س  ماملگ  مدود 

زمتان نتشزاد بزرگتتر از غن    یابد  در ای  برسد، ادامه م 

یاز به مراقبت غوشی  دایته باید و یروع به است که ن

کند تا نشان دهد که رامت نیستت  در   تکان خشردن م

یشد که مراقبت غوشی  به صشرت ای  مشاقع تشصیه م 

تغذیه با ییر مادر بعد از مراقبتت  تدریج  ق ع یشد؛ البته 

  غوشی  نیز باید ادامه یابد
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