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تسھیالت مورد نیاز جھت اقامت مادر     . 1

 24بیمارستان موظف است مکانی مناسب را برای اقامت * 
ساعتھ مادر فراھم کند 

تسھیالت مورد نیاز مادر در بخش ویژه نوزادان . 2 تسھیالت مورد نیاز مادر در بخش ویژه نوزادان . 2

بھ ازای ھر یک انکوباتور یا تخت نوزاد باید یک صندلی * 
راحتی و زیر پایی مناسب وراحت وجود داشتھ باشد



تسھیالت مورد نیاز جھت اقامت مادر 

ساعتھ مادر  24امکان اقامت 1.

... )پاراوان و صندلیھای راحت  و –کمد (حداقل امکانات رفاھی 2.

اتا ق ویژه برای انجام مراقبت آغوشی 3.

اتا ق ویژه غذا خوردن و اجتماع مادران 4.

توالت ویژه مادران  -حمام -دستشویی5. توالت ویژه مادران  -حمام -دستشویی5.



تسھیالت مورد نیاز مادر در بخش ویژه نوزادان 

صندلی راحتی و زیر پایی مناسب بھ ازای ھر یک تخت نوزاد1.

لباس مراقبت آغوشی 2.

تسھیالت ضروری بھداشت فردی و جمعی مادران3.

دستورالعمل واضح شفاف برای تمامی مداخالت والدین  4.



بیمارستان باید برای تمام مداخالت قابل انجام توسط والدین 
:دستورالعمل واضح و شفاف داشتھ باشد مانند

استحمام نوزاد 

شستشوی دست 

ماساژ نوزاد 

تغذیھ نوزادتغذیھ نوزاد

)در بیمارستان ودر منزل (تجویز اکسیژن 

پی گیری نوزاد 

فتوتراپی 





آمادگی مادر ونوزاد 

مادر میتواند آنچھ را کھ در دمای معمولی بھ نظر راحت : پوشش مادر 
و گرم میرسد بپوشد

این تنھا مورد ویژه است کھ برای مراقبت : پوشش نگھدارنده  نوزاد 
آغوشی ضروری است و مادران را  در محکم بستن نوزادشان بھ سینھ 

خود یاری میکند   خود یاری میکند   

نوزاد تحت ھیچ شرایطی نباید کامال لخت باشد : لباس نوزاد 





لباس نوزاد
پوشک

کاله و جوراب

یک لباس جلو باز در صورت لزوم



کنترل محیط بیمارستان

درجھ سانتی  22تا 21بین (کنترل درجھ حرارت بخش 
)گراد

باید مراقب باشید کھ نوزاد در معرض ( کنترل جریان ھوا 
)کوران ھوا قرار نگیرد )کوران ھوا قرار نگیرد 



وظایف مادر در طی اقامت در بیمارستان

.مادر باید تمام مواد آموزشی مورد نیاز خود و فرزند خود را بیاموزد 

.نیازھای تغذیھ ای فرزند خود را با شیر پستان خود تامین کند

فرزند خود را در حد امکان ھر چھ بیشتر و طوالنی ترمراقبت آغوشی 
.کند

.مادر باید امور عمومی فرزند خود را بھ عھده بگیرد.مادر باید امور عمومی فرزند خود را بھ عھده بگیرد

در صورتی کھ مادر از نظر پرسنل کفایت الزم برای تغذیھ نوزاد خود 
را دارد ، موظف بھ تغذیھ فرزند خود زیر نظر پرسنل مربوطھ میباشد



نکات آموزشی مورد نیاز والدین

بردن مادر بھ بخش مراقبت ویژه نوزادان برای ایجاد ارتباط عاطفی

آموزش اھمیت و فواید مراقبت آغوشی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

آموزش اھمیت و فواید تغذیھ زیر سینھ و شیر مادر 

آموزش شیردھی زیر سینھ مادر 

آموزش دوشیدن شیر و ذخیره وانتقال آنآموزش دوشیدن شیر و ذخیره وانتقال آن

آموزش ماساژنوزاد

ارزیابی وضعیت روانی و میزان استرس مادر

آموزش تن آسایی بھ مادر برای کاھش استرس مادر 

آموزش نحوه مشارکت مادر در مراقبت از نوزاد خود




