
مراقبت آغوشی چیست و چرا اھمیت دارد؟



 میلیون نوزاد نارس در سال  20تولد

.96/5   مربوط بھ کشورھای در حال توسعھ

 مرگ ومیر باال

 ھزینھ اجتماعی و بھداشتی سنگین

اغلب قابل پیشگیری نیست   اغلب قابل پیشگیری نیست

 تعداد محدود انکوباتور و انکوباتور باعث جدایی نوزاد از مادر



 فعالیت سیستم حسی ، شنوایی ، بینایی، المسھ ، بویایی ، چشایی ، از
.حاملگی فعال میشود  18ھفتھ 

 پاسخ بھ تحریکات اگزاژره و زیان آور

 بستری طوالنی مدت



 بخش مراقبت ھاي ویژه بخش فوق تخصصي است کھ بھ نوزاد کمک
و اکسیژن کنترل شده کھ ) شبیھ داخل رحم مادر( مي کند تا گرم بماند 

.نارسي تنفسي را جبران کند در اختیار نوزاد قرار مي گیرد
اگر نوزاد قادر بھ تغذیھ نباشد از راه ورید تغذیھ مي شود و اگر 

بیماري یا عفونت خاصي داشتھ باشد، بھ او کمک میکنند تا بیماري بیماري یا عفونت خاصي داشتھ باشد، بھ او کمک میکنند تا بیماري 
.اش بھبود یابد

 پرتنش ،تکنولوژی باال ،نور زیاد ، صدا ھای بلند ، عدم تماس پوست
با پوست با مادر 



 والدین دچار اضطراب ، افسردگی ،احساس ناتوانی و سردرگمی
:بدالیل 

 مناظر و اصواتNICU

 رفتار و ارتباط کارکنان

رفتار و ظاھر نوزاد   رفتار و ظاھر نوزاد

 عدم ارتباط با نوزاد



اقبت مادرانھ آغوشي نوعي مراقبت از نوزاد نارس است كھ درآن مر
نوزاد در طور برھنھ و عمودي بر روي سینھ مادر و در تماس مستقیم 

بھ پوست قرار مي گیرد وروشي آسان وموثر براي ارتقاي پوست
.سالمتي  وبھداشت نوزادان نارس تا بھ سطح نوزادان ترم برسند

KMC     روش خاص مراقبت از شیرخواران کم وزن ویا نوزادان KMC     روش خاص مراقبت از شیرخواران کم وزن ویا نوزادان

در این روش کودک بطور .گرم میباشد 1500نارس با وزن کمتر از 
در تماس پوست بھ پوست نگھداری میشودو مداوم توسط مادر 

از بیمارستان  KMC.منحصرا تا حد امکان با شیر مادر تغذیھ میشود
.شروع ودر خانھ نیز ادامھ می یابد



در بوگاتای کلمبیامعرفی   ری و مارتینز  این روش برای اولین بار توسط
کھ بھ عنوان جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری ناقص ونامتناسب از .شد

نوزادان نارس کھ بر مشکالت اولیھ فائق آمده بودندوفقط نیازھای تغذیھ ای 
تقریبا دو دھھ تحقیقات و تجربھ نشان داده است کھ . و رشدی داشتند اجرا شد

.  فراتراز یک جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری است  KMCکاربرد 
از مراکز بھداشتی  KMCبیشتر تجربیات  و تحقیقات منتشر شده در مورد 

و مکانھائی کھ مراقبت بھ کمک کادر بھداشتی ماھر بھ اجراء در آمده ، و مکانھائی کھ مراقبت بھ کمک کادر بھداشتی ماھر بھ اجراء در آمده ، 
ھمچنین سازمان بھداشت جھانی این روش را بھ . جمع آوری شده است

عنوان یک روش مراقبت نوزاد نارس ، در سراسر جھان تایید نموده و آنرا 
قابل اجرا بیان کرده است و ھمچنین اعالم نموده است کھ از این روش  می 

.توان برای نوزادان رسیده ھم سود جست 
 ھمیشھ و ھر جا شنیده ایم کھ آغوش مادر برای نوزاد آرامش بخش است و

بھ سالمت جسم و روان او کمک می کند این بار می خواھیم بھ نقش 
.درمانی آ ن اشاره کنیم



 مھمترین فایده مراقبت کانگرویی نوزاد این است کھ ترشح
شیر ، پستان گرفتن و رابطھ عاطفی بھتر شده و تغذیھ 

انحصاری با شیر مادر تا شش ماھگی با احتمال موفقیت 
».بیشتری امکان پذیر می شود ».بیشتری امکان پذیر می شود



 یكي از مھم ترین عوامل در ایجاد دلبستگي
میان مادر و نوزاد، مشاھده و لمس نوزاد و 

”. شناخت واكنش ھاي نوزاد است



 اھداف مراقبت ھم آغوشی در محیط ھایی با تکنولوژی پیشرفتھ در
:جاھایی کھ منابع پرسنلی و تکنیکی پزشکی کافی در دسترس است

 1-  حمایت شیرخوار برای سازگاری مطلوب با زندگی در محیط
خارج از رحم 

تسھیل در ارتباط مادر و شیرخوار و فرایند دلبستگی شیرخوار و  -2 تسھیل در ارتباط مادر و شیرخوار و فرایند دلبستگی شیرخوار و  -2
مادر 

مادر در نقش او بھ عنوان مراقب اولیھ شیرخوار   توانمندی سازی -3
وتسھیل آغاز شیردھی و تغذیھ با پستان 



KMC   فقط جایگزین انکوباتور است یا روش مدرن مراقبت از نوزاد

روابط انسانی مناسبی تر

 گرما

 تغذیھ با شیر مادر

محافظت از عفونت   محافظت از عفونت

 ایمنی بیشتر

 کاھش فشار روحی مادر

 تقویت اعتماد بھ نفس

 باال رفتن رضایت مندی و توانمندی و عزت نفس مادر



 ویژگی ھای اصلی مراقبت آغوشی

1-         تماس پوستی مداوم و زود ھنگام بین مادر و نوزاد

2-         تغذیھ انحصاری با شیرمادر

3-         قابل اجرا در بیمارستان و ادامھ آن در منزل

و كاھش تحریكات  كاھش استرس جدایی مادر و نوزاد        -4 4-        و كاھش تحریكات  كاھش استرس جدایی مادر و نوزاد
محیطی مانند صدا و نور 

5-         حمایت و نگھداری مناسب نوزاد توسط مادر در خانھ

6-        كاھش عفونت بیمارستانی

7-         و ترخیص زودتر  وزن گیری بھتر



 دو جزءKMC عبارتند از  :

تماس پوست بھ پوست ممتد و مستمر بین  :پوست بھ پوست تماس
نوزاد بر روی سینھ . است  KMCمادر و فرزند وی ، جزء اساسی 

.  مادر و بین پستان ھای او قرار داده می شود 

شیرخوار در : تغذیھ انحصاری با شیر پستانKMC  فقط با شیرمادر شیرخوار در : تغذیھ انحصاری با شیر پستانKMC  فقط با شیرمادر

تماس پوست بھ پوست موجب ارتقای شیردھی می . تغذیھ می شود 
.  شود و مداخالت تغذیھ ای را تسھیل می كند 



 دو پیش شرط الزمKMC  عبارتنداز :

 یك مادر نمی تواند بھ تنھایی  :حمایت از مادر در بیمارستان و خانھ
او نیاز بھ مشاوره و . را با موفقیت كامل انجام دھد    KMC   روش

نظارت بھ وسیلھ مراقبین بھداشتی ، مشاركت و ھمكاری اعضای 
.  خانواده اش دارد .  خانواده اش دارد 

 پیگیری پس از ترخیص :KMC    درخانھ و پس از مرخصی

پیگیری مرتب و منظم . زودھنگام از بیمارستان نیز ادامھ می یابد 
و ارائھ دھندگان این خدمات ، برای   ودسترسی بھ مراقبین بھداشتی

در خانھ  KMCحل مشكل و اطمینان از سالمتی و ارائھ موفقیت آمیز 
.  اساسی است 







 آغوشی مداوممراقبت

 متناوبمراقبت آغوشی



 تماس مستقیم و طوالني مدت شامل این قسمت : بھ پوستپوست تماس
کھ در صورت امکان ھرچھ زودتر نوزاد است مادر با پوست پوست 

زماني و سپس در دوره ھاي ) ساعتابتدا حدود یک در (پس از تولد 
.تر انجام گیردطوالني 

   بایست مادر، پدر و خانواده مي : آموزشيحمایت فیزیکي، عاطفي و    بایست مادر، پدر و خانواده مي : آموزشيحمایت فیزیکي، عاطفي و

از . مورد حمایت قرار گیرندکادردرمان توسط پزشك، پرستار، ماما و 
طرف دیگر حمایت اجتماع، خانواده و ھمسر نیز حائز اھمیت و مورد 

.نیازاست



  شامل حمایت و تشویق بھ تغذیھ : تغذیھ انحصاري با شیر مادر

و یا پستان از تغذیھ مستقیم انحصاري با شیر مادر چھ بھ صورت 
استفاده از شیر دوشیده شده مادر و استفاده از ابزارھاي کمکي نظیر 

اکثر نوزادان با وزن . مي باشد... و قاشق ، سرنگ،فنجانلولھ معده، 
گیري گرم با تغذیھ انحصاري از شیر مادر وزن  15٠٠بیش از  گیري گرم با تغذیھ انحصاري از شیر مادر وزن  15٠٠بیش از 
دارندمناسبي 



آغوشي مراقبت : ترخیص زود ھنگام و پیگیري ھاي پس از ترخیص
ترخیص زودتر نوزاد نارس از سبب ومي شود بیمارستان شروع در 

.این مراقبت مي تواند در خانھ نیز ادامھ پیدا کند. خواھد شدبیمارستان 

 منظور اطمینان از وضعیت نوزاد، والدین باید بھ از ترخیص بعد
.ببرندبھ بیمارستان برنامھ پي گیري اساس نوزاد خود را بر  .ببرندبھ بیمارستان برنامھ پي گیري اساس نوزاد خود را بر 



 مادرتغذیھ با شیر

 سازو متابولیسم سوخت کنترل حرارت و

 باعث کاھش استفراغ، آغوشي مراقبت : نوزادمشکالت کاھش
...مشكالت تنفسي، عفونت، گریھ نوزاد و



پنج حس اصلي در آغوشي مراقبت : تأثیر مثبت بر حواس پنجگانھ
بدن مادرش را از طریق حرارت نوزاد . نوزاد را تقویت میک ند

بھ صداي مادر و تپش ، )المسھ(میکند حس پوست بھ پوست تماس 
، )چشایي(مادرش را مي مکد پستان ) شنوایي (دھد گوش مي قلب او 
راحس میکند و بوي مادر ، )بینایي(دارد تماس چشمي با مادر  راحس میکند و بوي مادر ، )بینایي(دارد تماس چشمي با مادر 

).بویایي(



بھبود رشد

 روانيتأثیر روحي

 کارکنانحجم کاری کاھش

 میرنوزادانکاھش مرگ و





 ھمھ نوزادان مي توانند مراقبت آغوشي شوند، گرچھ نوزادان خیلي
زیریک گرم کننده نارس نیازمند مراقبت ویژه، گاھي الزم است ابتدا 

مراقبت آغوشي را مي توان بعد از . تابشي و انكوباتور مراقبت شوند
.  تثبیت وضعیت نوزاد انجام داد



                          گرم1800وزن تولد بیشتر یا مساوی. 

                                   گرم  1200-1799وزن تولد  بین .

گرم                                                                                             1200وزن تولد کمتر یا مساوی.
         



  ھفتھ یا بیشتر                 34-30سن حاملگی

اکثر موارد مراقبت آغوشی بالفاصلھ پس از تولد



.ھفتھ                                     32-28سن حاملگی

.مشکالت بھ علت نارسی وکم بودن وزن برای سن حاملگی

.                                     ارجاع بھ مرکزمجھزتر

. اکثر نوزادان زنده می مانند وتماس پوست بھ پوست یک   ھفتھ یا
بیشتر قبل از شروع مراقبت اغوشی          بیشتر قبل از شروع مراقبت اغوشی          



. قبل از تولد ارجاع بھ مرکز مجھز

 ھفتھ   30سن حاملگی زیر

مرگ ومیر باال

  بخش کوچکی زنده می مانند

روزھا وھفتھ ھا ممکن است تا شروع مراقبت آغوشی وقت الزم باشد   روزھا وھفتھ ھا ممکن است تا شروع مراقبت آغوشی وقت الزم باشد



وریدي، دریافت تغذیھ (پزشكي وقتي كھ نوزاد نیاز بھ ادامھ مراقبت 
دارد، جلسات كوتاه) اكسیژنغلظت پایین 

بھ ھر حال جھت ادامھ مراقبت . شروع شودمیتواند مراقبت آغوشي 
.آغوشي باید شرایط نوزاد تثبیت شده باشد

.نوزاد باید خود بھ خود و بدون نیاز بھ اكسیژن اضافي تنفس كند.نوزاد باید خود بھ خود و بدون نیاز بھ اكسیژن اضافي تنفس كند

الزمھ انجام ) بلعیدن و تنفسمكیدن، ھماھنگي (توانایي براي خوردن  
در حین تغذیھ از آغوشي میتواند مراقبت . مراقبت آغوشی نیست

طریق لولھ شروع شود



 ساعت گذشتھ دماي بدن پایدار و در محدوده طبیعي  24باید در نوزاد
داشتھ و حمالت آپنھ و برادیکاردي را تجربھ



-7آپگار. مراقبت آغوشی بالفاصلھ پس از تولد              10-9اپگار .
باید   6-5آپگار . روز بعد                2ساعت تا 2در عرض   8
روز و یا 7  4-0آپگار . روز صبر کرد                       5تا 3

بیشترقادر بھ مراقبت آغوشی نیستند



 در شرایط زیر شروع مراقبت آغوشي و ادامھ آن نیاز بھ دستور کتبي
:پزشک دارد

 گرم 1250ھنگام مراقبت کمتر از وزن

 دماي بدن نوزادناپایداری

سطح اشباع اکسیژن شریانيناپایداری   سطح اشباع اکسیژن شریانيناپایداری

 زیر تھویھ مکانیکي نوزاد (NCPAP یا



ساعت  24دقیقھ در روزتا  30مراقبت آغوشی از چند دقیقھ متوسط
.در شبانھ روز و از چندین روز تا چند ھفتھ متغییر است



گرم 1250وزن ھنگام مراقبت کمتر از 

 دماي بدن نوزادناپایداری

 سطح اشباع اکسیژن شریانيناپایداری

 زیر تھویھ مکانیکي نوزاد )NCPAP  یاIMV(


