


چھ نوزادی رامی توان مراقبت آغوشی  
کرد؟کرد؟



مراقبت آغوشی براساس وزن تولد

                         گرم1800وزن تولد بیشتر یا مساوی. 

                                   گرم  1200-1799وزن تولد  بین .

گرم                               1200وزن تولد کمتر یا مساوی.
                                                               

        



گرم1800وزن تولد بیشتر یا مساوی 

ھفتھ یا بیشتر                 34-30سن حاملگی  •

اکثر موارد مراقبت آغوشی بالفاصلھ پس از تولد•



گرم1799-1200وزن تولد بین 

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







گرم 1200وزن تولد کمتر یا مساوی 

قبل از تولد ارجاع بھ مرکز مجھز                               .

ھفتھ                                      30سن حاملگی زیر .

مرگ ومیر باال                                                 .

بخش کوچکی زنده می مانند                                   .بخش کوچکی زنده می مانند                                   .

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



















در شرایط زیر انجام مراقبت آغوشی نیاز بھ دستور کتبی •
:پزشک دارد

گرم 1250وزن تولد کمتر •

ناپایداری دمای بدن نوزاد• ناپایداری دمای بدن نوزاد•

ناپایداری سطح اشباع اکسیژن خون شریانی•

)NIVونتیالتور یا (نوزاد تحت تھویھ کمکی باشد•



دراکثرمواقع وزن تولدبھ تنھایی می تواند پیش بینی کند کدام .
نوزاد آماده مراقبت آغوشی است

شرایط مناسب برای مراقبت آغوشی بھ عوامل مختلف     .
:                                                بستگی دارد :                                                بستگی دارد 

خود بھ خود و بدون نیاز بھ اکسیژن اضافی تنفس کند   - 1 
)  جلسھ ھای کوتاه ومنقطع مراقبت آغوشی= غلظت پایین اکسیژن(

دمای پایدار - 2                                                       
آپنھ -3ساعت گذشتھ داشتھ باشد                          24در

و برادیکاردی نداشتھ باشد



در صورت تغذیھ ی وریدی رعایت شرایط خاص الزم - 4
است                                                            

ساعت اخیرنیازی بھ تنظیم  12در :تھویھ ی مکانیکی- 5
مجددستگاه نبوده باشد                                           مجددستگاه نبوده باشد                                           

اشکالی  2و1 خونریزی داخل جمجمھ گرید- 6              
توانایی در مکیدن و بلعیدن نیاز - 7ندارد                      

ضروری مراقبت آغوشی نیست                                
بعد از معاینھ ی چشم و عکسبرداری   - 8                    
یا بیشتر  5دقیقھ ی پنج باید –آپگار - 9                    

باشد



پگار و مراقبت آغوشیآ

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

نیستند



تا )دقیقھ در روز 30متوسط(مراقبت آغوشی از چند دقیقھ •
ساعت در شبانھ روز و از چندین روز تا چند ھفتھ  24

.متغیر است



ھدف از مراقبت آغوشی

:                                      برآوردن نیازھای نوزاد بھ  
گرما                                                              
تغذیھ با شیر مادر                                                
محافظت از غفونت                                              محافظت از غفونت                                              
تحریکات مثبت                                                  
ایمنی                                                              
محبت 



بودن نوزاد چیست؟   stableمنظور از 

وجود تنفس خودبخودی وفقدان نیاز بھ اکسیژن•

گذشتھ نیازبھ تغییر تنظیمات نباشد 12hدر صورت نیاز بھ تھویھ کمکی در •

ساعت گذشتھ 24hعدم وجود حملھ آپنھ و برادیکاردی در •

ساعت گذشتھ 24hپایدار بودن درجھ حرارت در •

)منعی برای مراقبت آغوشی نیست 1-2گرید ( 3- 4گرید  IVHفقدان • )منعی برای مراقبت آغوشی نیست 1-2گرید ( 3- 4گرید  IVHفقدان •

انجام روتین مراقبت آغوشی توصیھ نمیشود 28wبرای نوزادان زیر •

نوزادی کھ روی وارمر است .نوزاد باید درون کات یا انکوباتور نگھداری شود•
یعنی ھنوزبطورکامل پایدار نبوده و باید در ھنگام مراقبت آغوشی تحت نظارت  

.دقیق پزشک و پرستار باشد





مدت انجام مراقبت آغوشی

دقیقھ و یکبار در روز 30- 60: جلسھ اول •

باردر روز 3ساعت و  1- 3: جلسات بعدی •

  

بدلیل اینکھ جابجایی مکرر نوزاد استرس زاست لذا مراقبت آغوشی 
.دقیقھ توصیھ نمیشود 30کمتر از 






