


  پوست موانع احتمالی برقراري زودرس تماس پوست با

دکتر آرش بردبار
فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران



بسیاري از این موانع به عملکردهاي رایج و نه به دالیل  
پزشکی مربوط می شوند بنابراین با تغییر در انها میتوان به  

این هدف دست یافت  



نوزاد به معاینه نیاز دارد
ترس از هیپوترمی نوزاد
نیاز مادر به سوچورجراحی
شستشوي نوزاد
شلوغی اتاق زایمان
کمبود پرسنل
خواب الودگی نوزاد
خستگی مادر
عدم تمایل مادر به بغل کردن نوزاد



سینه  قفسه بیشتر معاینات را می توان در حالتی که نوزاد روي
مادر قرار گرفته انجام داد

 توزین نوزاد نیز باید به تعویق افتد
 سایر اقدامات جهت ادمیت نوزاد مانند تزریق ویتامینKو قطره  

چشمی ونظایر ان باید بعد از برقراري تماس پوست با پوست 
انجام شود



 براي پیشگیري ازهیپوترمی نوزاد را پس از تولد خشک کرده
وبا یک پارچه خشک یا پتو بپوشانید بطوریکه سر نوزاد نیز 

پوشیده باشد
 تنظیم درجه حرارت در بدن نوزادانی که در تماس پوست با

پوست مادر هستند نسبت به زمانی که زیر وارمر قرار دارند بهتر 
است



 در صورت نیاز مادر به اپیزیوتومی  یا سزارین  در تمام مدت
بخیه زدن نوزاد میتواند روي سینه مادر قرار گیرد

وبا این اقدام درد واسترس و خونریزي مادر کم می گردد



 تاخیر در انجام اولین شستشوي نوزاد سبب نفوذ ورنیکس به
 همچنین داخل پوست شده وپوست را نرم و محافظت مینماید

از کاهش دماي بدن پیشگیري می کند
نوزاد را می توان پس از تولد فقط خشک کرد



 چنانچه اتاق زایمان شلوغ است می توان مادر و نوزاد را در
  حالت تماس پوست به پوست به بخش منتقل نمود تا تماس در

انجا ادامه یابد



 در صورتیکه براي مراقبت از مادر و نوزاد کارکنان بهداشتی در
 دسترس نباشند یکی از اعضاي اموزش دیده خانواده می تواند

در کنار مادر و نوزاد بماند



 در رابطه با نوزادانی که در نتیجه ي اقدامات پزشکی و دارویی
مادر خواب الود هستند برقراري تماس پوست با پوست از 

اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا براي برقراري ارتباط عاطفی 
و تغذیه این نوزادان نیاز به حمایت بیشتري دارند



 بندرت مادر انقدر خسته است که نتواند نوزادش را در بغل
نگهدارد

 برخی روشها نظیر ندادن مایعات وغذا  تجویز سرم  و دارو وسایر
اقداماتی که ممکن است طول مدت درد را افزایش دهد سبب 

خستگی مادر می شود که باید در انها تجدید نظر نمود
تماس با نوزاد به مادر کمک می کند که ارام شود



 چنانچه مادر تمایل ندارد نوزادش را در بغل نگهدارد ممکن
است نشاندهنده ي افسردگی او باشد ودر معرض خطر بیشتري 

 براي ترك نوزاد یا کودك ازاري است
 تشویق براي برقراري تماس در این مورد خطر کودك ازاري را

کاهش می دهد



.به امید اینکه هیچ نوزادي از شیر مادر محروم نگردد


