
 : تغذيه انحصاري با شير مادر

شامل حمايت و تشويق به تغذيه انحصاري با شير مادر چه به               

صورت تغذيه مستقيم از پستان و يا استفاده از شير دوشيده شده            

مادر و استفاده از ابزارهاي كمكي نظير لوله  معده، سرنگ، فنجان،            

 .مي باشد.... قاشق،

 :مزاياي مراقبت آغوشي
 تغذيه با شير مادر  -

 كنترل حرارت و متابوليسم -

 كاهش مشكالت نوزاد -

 تأثير مثبت بر حواس  پنجگانه -

 بهبود رشد  -

 تأثير روحي رواني -

 كاهش مرگ و مير نوزادان نارس -

مراقبت آغوشي در مقايسه با انكوباتور سبب حفظ بيشتر دماي  -

 طبيعي بدن نوزاد مي شود

 باعث كاهش استفراغ، مشكالت تنفسي، گريه نوزادمي شود -

 پنج حس اصلي در نوزاد را تقويت مي كند -

 نوزاد از وزن گيري بهتري برخوردار است -

 چيست؟) kmc(آيا مي دانيد مراقبت آغوشي 

 كمك به نوزاد   توانيد براي كه شما والدين عزيز مي      كاري بهترين

 .خود انجام دهيد نارس

نوزاد   10 تا    7 بارداري حدود     100 در كشور ما از هر      : والدين عزيز 

هزار نوزاد نارس در      100 تا  70 شوند يعني ساالنه    نارس متولد مي  

كه به دليل مشكالت نارسي مانند وزن كم           شوندكشور متولد مي  

، احتمال مشكالت تنفسي، احتمال افت قند خون و كلسيم           بدو تولد

هاي ويژه  خون و افت دماي بدن، نياز به بستري شدن و مراقبت            

براي شما دردناك است كه ببينيد بدن نوزاد شما با گيرنده            . دارند

هايي پوشيده شده باشد و شما بدون        ها و لوله  هاي حسي، سيم  

او براي رشد و نمو     . كه كمكي از دستتان برآيد بايد كنار بايستيد       آن

 .نيازمند در آغوش گرفتن عاشقانه و با محبت شماست

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

باشد كه نوزاد به طور     يك روش طبيعي مي   ) kmc(مراقبت آغوشي   

به  برهنه و عمودي بر روي سينه مادر و در تماس مستقيم پوست              

دو فاكتور مهم براي شروع مراقبت، تمايل مادر        . گيردقرار مي  پوست

 .باشدو ثبات باليني نوزاد مي

نوعي از مراقبت آغوشي است كه نوزاد        : مراقبت آغوشي مداوم  

 .شودبر روي سينه مادر مراقبت ميساعته  24 به صورت 

 

 :اجزاي مراقبت آغوشي مادر و نوزاد شامل موارد زير است

 : تماس پوست با پوست

اين قسمت شامل تماس مستقيم و طوالني مدت پوست مادر با              

و   پوست نوزاد است كه در صورت امكان هر چه زودتر پس از تولد             

 .تر انجام مي گيردسپس در دوره هاي زماني طوالني

 : حمايت فيزيكي، عاطفي، آموزشي

مادر و پدر خانواده مي بايست توسط پزشك، پرستار، ماما و                

 .كادردرمان مورد حمايت قرار گيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 »مراقبت آغوشي توسط پدر«

 »آموزش گروهي مراقبت آغوشي مادران«



 به اميد بهبودي و ترخيص هر چه سريعتر نوزاد شما 

  NICUنسرين كاسه چي، پرستار بخش: تهيه و تنظيم مطالب 

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ 

 مراقبت آغوشي از نوزاد نارس 
 kangaroo mother care 

(KMC) 
تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و  : آدرس

 شهيد دادمان، بيمارستان آتيه  

 82722098 - 82722096: تلفن

 88367251: فاكس

اميد است اجراي اين مراقبت بتواند در ارتقاء 

روند  بهبود و تكامل نوزادان به ويژه نوزادان 

 .نارس نقش مهمي ايفاء نمايد

دهد مادران در طي مراقبت آغوشي          تحقيقات نشان مي    -

 استرس كمتري نسبت به مراقبت نوزاد با انكوباتور دارند

هاي آغوشي  به طور معمول، پدران نيز به هنگام انجام مراقبت         -

 احساس آرامش، راحتي و دلبستگي بيشتر مي كنند

 دهدانجام مراقبت آغوشي،مرگ و مير نوزادان  نارس را كاهش مي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ترخيص زود هنگام و پيگيري هاي پس از ترخيص
مراقبت آغوشي در بيمارستان شروع مي شود و سبب ترخيص             

زودتر نوزاد نارس از بيمارستان خواهد شد، اين مراقبت مي تواند           

بعد از ترخيص به منظور اطمينان از        . در خانه نيز ادامه پيدا كند      

گيري به  وضعيت نوزاد، والدين بايد نوزاد را بر اساس برنامه پي           

 .بيمارستان ببرند

 

 

اگر تصميم به مراقبت آغوشي  

 ايد به شما تبريك مي گوييم گرفته


