
دکتر آرش بردبار فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران



 Individual assessment of each baby is necessary but 
general guidelines are presented below.

 • Preterm or low birth weight babies admitted to a 
neonatal intensive care unit or special care baby

 unit when medically stabilized.
 • Well preterm and low birth weight babies.
 • Full term, well babies. • Full term, well babies.
 • To assist with maternal attachment when 

separation of mother and baby has occurred for some
 reason.
 • To support lactation and to contribute positively to 

breastfeeding establishment.
 Contraindications for



 Individual assessment of each baby is 
necessary but general guidelines are 
presented below.

 • Medically unwell, unstable babies who may 
be ventilated, have pneumothoraces or be 
extremely lowextremely low

 birth weight.
 • Immediate post-surgical babies. KMC may 

recommence/commence depending on the 
type of surgery

 and medical stability of the baby.



 That KMC is safe

 • That KMC is beneficial

 • That the baby will stay warm

 • Stable heart rate/respiratory rate and 
increased oxygenation levels in the babyincreased oxygenation levels in the baby

 • Specific immunological protection

 • Breastfeeding/milk supply benefits



 Fear of arterial or venous 
line dislodgement

 Fear of accidental 
extubation

 Safety issues for very low 
birthweight infants

 Medical staff reluctance

 Difficulty administering 
care during KC

 Staff concerns for 
parental privacy

 Lack of experience with birthweight infants

 Inconsistency in 
technique

 Nurses’ feelings that 
their work load 
increased.

 Nursing reluctance.

 Lack of experience with 
KC

 Insufficient time for 
family care during KC

 Belief that technology is 
better than KC

(Engler et al, 
2002)



Privacy, integrity 
+ safety

Modified illumination, Modified illumination, 
quiet, comfort





Family:
Together





را قبل ) زیر بغل(عالئم حیاتي و دماي بدن نوزاد ، تنظیمات ونتیالتور
براي بررسي پاسخ . از انجام مراقبت آغوشي در پرونده ثبت کنید

نوزاد، باید موارد مذکور را در حین مراقبت آغوشي ارزیابي نمایید 
)Mode ،PIP ،PEEP ،Rate ،2FIO(

)HR ،RR ،2SAO( )HR ،RR ،2SAO(



 با کمک یک پرستار دیگر نوزاد را در وضعیت خوابیده بھ پشت قرار 
.داده و بھ تغییرات وضعیت نوزاد و پارامتر ھاي ونتیالتور توجھ کنید



. ریھ نوزاد را گوش داده و در صورت نیاز راه ھاي ھوایي وي را ساکشن کنید◦
. اگر در مسیر لولھ ھاي تنفسي ونتیالتور آب جمع شده است، آن را تخلیھ نمایید

. گرددبھتر است در صورت نیاز کھنھ نوزاد تمیز 



نوزادي آماده مراقبت . تحت نظر داشتھ باشید دقیقھ 15 نوزاد را براي مدت◦
دقیقھ بھ  15آغوشي زیر ونتیالتور است کھ بعد از تغییر وضعیت در مدت 

تعریف سازگاري فیزیولوژیک این است کھ . سازگاري فیزیولوژیک برسد
در صورتي کھ . بھ وضعیت پایھ برگردد دقیقھ 3عالئم حیاتي نوزاد در عرض 

  .نوزاد بھ سازگاري فیزیولوژیک نرسد، نباید وي را مراقبت آغوشي کرد



یک حولھ یا پارچھ را چھار بار تا کرده و زیر نوزاد قرار بدھید بھ گونھ اي کھ ◦
.مادر بتواند بھ راحتي نوزاد و ملحفھ زیر وي را بلند و جابجا کند

صندلي راحتي مادر را طوري آماده کنید کھ مادر در بھترین وضعیت نسبت بھ ◦
.تخت و نوزاد براي انجام مراقبت آغوشي باشد



،بالیني ناپایداربودهنوزاداني کھ از نظر ◦
.دارند افت و خیز اشباع اکسیژن خون شریانيو  ◦

نافيوجود کاتتر شریان یا ورید ◦
تیوبچست ◦



نفر از کارکنان بخش حضور داشتھ باشند تا این انتقال بدون  3تا  2باید حداقل ◦
.مشکل انجام شود

 یک پرستار باید ھمھ لولھ ھا و رابط ھاي نوزاد و دستگاه ھاي بخش را در یک
.طرف نوزاد نگھداشتھ و از مادر بخواھد در کنار تخت نوزاد بایستد

فرد دوم مسئول جابھ جا کردن نوزاد و محکم کردن رابط ھاي ونتیالتور است.

نفر سوم ممکن است براي کمک كردن بھ مادر مورد نیاز باشد. نفر سوم ممکن است براي کمک كردن بھ مادر مورد نیاز باشد.



نوزاد را از ونتیالتور جدا کرده و از مادر بخواھید کھ در یک حرکت نوزاد را ◦
از محل خود برداشتھ و در وضعیت خوابیده بھ شکم بر روي سینھ خود قرار 

.دھد

 ونتیالتور را دوباره بھ نوزاد متصل کرده و از مادر بخواھید ملحفھ را
با دقت بر روي تمام بدن نوزاد قرار دھد



 قراردادن نوزاد زیرتھویھ کمکي در موقعیت مناسب نیازمند مقدمات و
  :استپیش بیني بیشتري 

 ًبھ وضعیت مراقبت نوزاد بخواھید کھ در انتقال دو پرستار از اوال
تجھیزات و لولھ ھا را متصل مي  :نفریک  :کنندآغوشي بھ شما کمک 

مطلوب آن است کھ ھمگي را در یک طرف بدن قرار دھید و سر . کند مطلوب آن است کھ ھمگي را در یک طرف بدن قرار دھید و سر . کند
عمل بلند کردن و  :دیگريفرد درحالي کھ . نوزادتان را ثابت کنید

وضعیت دادن بھ نوزاد را بر عھده مي گیرد



 ھم زمان یک پتو روي نوزاد قرار دھید تا میزان حرکت و از دست 
.دادن حرارت حین انتقال نوزاد بھ حداقل برسد



 او باید بھ یک طرف یا طرف دیگر چرخانده شود تا لولھ ھاي سر
تنفسي و وسایل مربوطھ روي شانھ شما قرارگیرد و پرستار بتواند آن 

.را با چسب روي شانھ شما بچسباند

  مھم آن است کھ نوزاد در این وضعیت سر خود را تکان ندھد چرا کھ
اگر نوزاد شما زیر تھویھ . مي تواند سبب جابجایي لولھ تنفسي شود اگر نوزاد شما زیر تھویھ . مي تواند سبب جابجایي لولھ تنفسي شود

.مي باشدوضعیت نیمھ مایل بھترین وضعیت مکانیکي است احتماالً 



. لولھ ھاي رابط ونتیالتور را بھ شانھ مادر محکم کنید◦

تنظیم انکوباتور یا تخت مراقبتي باز را بر روي کنترل ھوا قرار داده و دماي ◦
.  درجھ سانتیگراد تغییر دھید 33آن را بھ 

در صورتي کھ نوزاد در شرایط . بررسي کنید دقیقھ 10ھر وضعیت نوزاد را ◦
.ادامھ دھید یک ساعت تمامپایداري قرار دارد مراقبت آغوشي را براي 



 ) با دست و پاھاي خم شده و زیر بدن قرار گرفتھ(وضعیت جنیني 
ما در این ھنگامي کھ . استراحت ترین وضعیت براي نوزاد 

آرام شد او ممکن است یک دست یا نوزاد و یا شد جابجا صندلي در
اگر شما متوجھ . یک پاي خودرا از وضعیت خمیده درآوردو دراز کند

این حرکات غیر ارادي شدید، فقط عضو کشیده را دوباره زیر بدن او این حرکات غیر ارادي شدید، فقط عضو کشیده را دوباره زیر بدن او 
بھ یاد داشتھ باشید کھ وقتي نوزادتان در خواب عمیق است . قرار دھید

.تنظیم دوباره وضعیت، او را بیدار نخواھد کرد

 . شبیھ حالت او در داخل رحم مي باشدتقریباً 



 نوزاد شما ممکن است در حین مراقبت آغوشي دست یا پاي خود را از
این رفتار معموالً ھدف دار مي باشد و . زیر پتو یا بلوز شما خارج کند

بھ او کمک مي کند تا یک اندام خود را خنک کند تا بیش از حد گرم 
.نشود



در این صورت ساق . مشخصي است کھ او بیش از حدگرم شده نشانھ
پا یا دست او را ھر کجا گذاشتھ در ھمان جا رھا کنید و از پرستار 

اگر این . اندازه گیري کندبخواھید کھ دماي شکم یا زیر بازوي او را 
درجھ سانتیگراد رسیده بود کاله او را برداشتھ از  37.4دما بھ 

.  بگیرددقیقھ دوباره حرارت او را اندازه  15پرستار بخواھید بعد از  .  بگیرددقیقھ دوباره حرارت او را اندازه  15پرستار بخواھید بعد از 
اگر ھنوز بدن نوزادتان گرم است شما مي توانید جوراب بافتني او را 

.دربیاورید



 زمان مطلوبي براي انجام مراقبت کانگورویي بھ شمارمي یک ساعت
نوزاد . اشکالي ندارد دنداراین مدت را قدرت تحمل  مادررود اما اگر 

.  مراقبت آغوشي نیز سود کافي را خواھد برددقیقھ  30از  حتيشما 



 اگر شما تصمیم گرفتھ اید دو قلوھاي تان را مراقبت آغوشي نمایید
.کنید کھ ھر دو را بھ طور مساوي در آغوش بگیرید دقت

 درغیر این صورت ممکن است شما بھ یک نوزاد بیشتر از نوزاد 
دیگري وابستھ شوید



معموالً بگیرد ھر دو نوزاد را در یک جلسھ بغل خواھد مي  دراگرما
.  تا خستگي شما کمتر شود دھداختصاص نیم ساعت را بھ ھر نوزاد 

فقط اطمینان . مي توان ھردو نوزاد را ھم زمان مراقبت آغوشي نمود
تا ھر دو نوزاد حاصل کنید کھ ھر جلسھ نوزادان جا بھ جا شوند 

ھم چنین شما مي توانید یک نوزاد را . صداي قلب مادر را بشنوند ھم چنین شما مي توانید یک نوزاد را . صداي قلب مادر را بشنوند
.خودتان مراقبت نموده و نوزاد دیگر توسط پدر مراقبت آغوشي شود

  



:براي این کار بھ سھ پرسنل نیاز است◦

 پرستار اول بھ مادر کمک مي کند تا از روي صندلي بلند شده و در کنار تخت نوزاد
.بایستد

 نفر دوم مسئول کنترل لولھ ھاي رابط ونتیالتور و دیگر ضمائم مراقبت از نوزاد
است

نفر سوم مسئول جدا کردن ونتیالتور و و اتصال مجدد آن است. نفر سوم مسئول جدا کردن ونتیالتور و و اتصال مجدد آن است.



ابتدا نوزاد از ونتیالتور جدا مي شود، بالفاصلھ از مادر خواستھ مي شود کھ با ◦
.کمک پرستار بلند شده و در کنار تخت نوزاد قرار گیرد

ونتیالتور بھ نوزاد متصل شده و بعد از مدت اندکي تھویھ مصنوعي و پایداري ◦
مناسب وي دوباره نوزاد از ونتیالتور جدا شده و در یک حرکت نوزاد از سینھ 
مادر جدا و بر روي تخت مراقبتي باز و یا داخل انکوباتور قرا گرفتھ و دوباره 

.بھ ونتیالتور وصل مي شود.بھ ونتیالتور وصل مي شود

  



 20-10افزایش نیاز بھ اکسیژن بھ میزان%

 نوزاداني کھ دچارآاپنھ، برادي کاردي، افت اشباع خون شریاني، تغییر
.رنگ علیرغم تحریک تنفسي باشند

کاھش دماي بدن

نوزاداني کھ در وضعیت تثبیت نشده باقي بمانند نوزاداني کھ در وضعیت تثبیت نشده باقي بمانند



Definition:

1. Early, continuous (24 h, 7 d/w) and prolonged 

skin-to-skin contact, 

2. between mother and low birth weight (< 
2,500 g) infant 

Kangaroo Mother Care

2,500 g) infant 

3. exclusive breastfeeding (ideally), and

4. early discharge with adequate follow-up.

WHO recommendation for all levels of care:

From 29 weeks, 1,500 g.



Infants born at > 32 weeks:

KMC 24 h from birth = the norm

Infants born at 28-31 weeks:

KMC 24 h from birth = possible

Earliest possible KMC (intermittent)

Other place of care only when necessary



Suctioning:
Endotracheal
tube, nasal

Insert
i.v. cannula

Change 
i.v. infusion

Give
i.v. injection

Insert
feeding tube 

Take
temperature

Chest
auscultation

tube, nasal

Draw
blood sample

CPAP
treatment

Ventilator 
treatment

Change
diaper 

Head
ultrasound

Reposition
pulse oximeter,

Tc monitor

Insert endo-
tracheal tube



1. Immediately: Medical assessment on 
mother’s chest

2. After initial assessment, stabilization, infant 
in kangaroo position on mother, in kangaroo position on mother, 
father/substitute

3. C-section: On mother’s chest short period 
→ kangaroo position on father/substitute




