
 

  

 

 

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 هم آغوشی نوزادان

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 هم آغوشي نوزادان عنوان

 رستگار الهام تهيه كننده

 كارشناس پرستاری سمت

 دفتر آموزش به بيمار تائيد كننده

 0011تابستان  سال تهيه

 م.برومند ناظر كيفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 بيمارستان دنا كيفيت
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 ع  :   مناب

 مراقبت از نوزاد سالم کتاب  

 کتاب هم آغوشی  
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مراقبت آغوشي سبب خواب طوالني تر و عميق تر مي گردد كه هر -5
تجربه مي كند كه آن ساعت در روز خواب آرام و عميق را  2نوزاد حداكثر 

ثانيه اي است . در اين نوع خواب تنفس  21-01هم به صورت دوره هاي 
او منظم ، تغييرات ضربات قلب او كم و بدن او آرام است تا انرژي و نيروي 

 خود را حفظ كند .
مراقبت آغوشي زمان هاي طوالني تر هوشياري را سبب مي شود و -6 -0

ف واكنش نشان داده و به صورت مادر نوزاد با چشمان باز به محيط اطرا
 خود نگاه مي كند و به دنبال صداي او است .

مراقبت آغوشي باعث تنظيم ضربان قلب ، تنفس ، و بهبود اكسژن -7 -2
 رساني در نوزاد مي شود و دماي بدن نوزاد را تنظمي مي كند .

تاثير مراقبت آغوشي بر والدين : سبب افزايش آرامش ، اعتماد به نفس -8 -3
 ، و احساس توانايي و رضايت والدين مي شود .

 نحوه انجام مراقبت آغوشي :
ثانيه  21-31تماس پوست به پوست به تدريج شروع شود . اولين بار -0 -0

 3تا  0يكبار در روز به طول انجامد و بتدريج طول مدت آن را به حداقل 
 بار در روز باشد . 3ساعت و دفعات آن 

وزاد ، وضعيت جنين ) دست و پاهاي خم راحت ترين وضعيت براي ن-2 -2
شده ( است . سر نوزاد بايد در ميان پستان ها و سينه نوزاد روي سينه 
والدين قرار گيرد و سر به يك طرف چرخانده شود تا گردن مستقيم و كمي 

 ز ماندن راه هوايي نوزاد مي شود به طرف عقب نگهداري شود كه سبب با

ازه سر به جلو و عقب جلوگيري شود و نوزاد بايد از خم شدن بيش از اند-3 -3
را در حالتي كه يك دست در پشت گردن و شانه او قرار دارد نگه داشت و 

 دست ديگر در زير باسن نوزاد باشد .
 

 

 نوزادان: هم آغوشي
هنگامي كه نوزادي زودتر از موعد و يا با وزن كم به دنيا مي آيد ممكن 
استتت نيازمند مراقبتهاي حمايتي و درماني شتتده و در برش مراقبتهاي 
سان و  شود . مراقبت آغوشي يك روش مراقبتي طبيعي ، آ ستري  ويژه ب

 هعاطفي است كه در طي آن نوزاد در تماس پوست با پوست بر روي سين
مادر قرار مي گيرد . امروزه اين روش در بهبودي و  لدين برصتتتوا  وا

نارس و كم وزن كمتر از  بت از نوزادان  يك  2511مراق گرم بعنوان 

تكميلي بستتيار موثر كاربرد دارد كه نگراني هاي والدين  –روش درماني 
را به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد و لمس نوزاد و ارتباط چشتتمي 
والدين با او سريعتر باعث ايجاد رابطه محبت آميز مي شود و والدين مي 
صيات رفتاري نوزاد  صو شف خ صتي براي ك ضعيت را به فر توانند اين و

 خود مبدل سازند .
 

 اجزاي اصلي روش مراقبت آغوشي :
 

 تماس پوست به پوست  -0

 تغذيه انحصاري از شير مادر  -2

 حمايت همسر و اعضاي خانواده  -3

 ترخيص زود هنگام و پيگيري هاي پس از ترخيص  -4

 مزايای مراقبت آغوشي :
مراقبت آغوشي سبب برقراري ارتباط عاطفي زودتر و بهتر بين -0

مادر و نوزاد مي شود : نوزاد صداي ضربان قلب ماليم و خوشايند 
مادرش را كه در داخل رحم مي شنيد دوباره مي شنود . صداي 

 آشناي مادر را مي شنود  

مراقبت آغوشي تمام پنج حس نوزاد را تحريك مي كند: نوزاد -2 
بدن مادر را از راه تماس پوست با پوست حس مي كند  گرماي

)المسه (او به صداي مادر و تپش قلبش گوش مي دهد )شنوايي (با 
او تماس چشمي دارد)بينايي (بوي تن مادر را حس مي كند ) بويايي( 

 پستان مادر را مي مكد ) چشايي (

عث مي امراقبت آغوشي روند تغذيه با شير مادر را بهبود مي برشد و ب-3
شود نوزاد تمايل بيشتري به شير خوردن نشان دهد. سبب كاهش استفراغ 
، مشكالت تنفسي ، عفونت و گريه در نوزادو افزايش توليد حجم شير و 

 مدت تغذيه با شير مادر در هر بار شيردهي مي شود .

مراقبت آغوشي وزن گيري نوزاد را سريع تر مي كند و رشد كلي نوزاد -4
 وي در طول مراقبت آغوشي بهبود مي يابد .و وزن گيري 

 

 
 

 
در نوزاد نارس بهتر استتت ستتر نوزاد را به يك طرف برگردانده و -4

مرتصري چانه نوزاد باال آورده شود ) به عقب كشيدن سر ( ومواظب 
 يا بيش از حد به عقب كشيده نشود بود كه گردن نوزاد به جلو خم و 

اگر به هر علتي ادامه مراقبت آغوشتي براي والدين مقدور نيستت -5
هم مي توانند به وادين كمك كنند و تماس  خانوادهستتتاير اعضتتتا 

 پوست با پوست را انجام دهند 

 شرايط مادر جهت انجام مراقبت هم آغوشي :
ستي از  -0 ست باي سرما خورده ا سرفه مي كند يا  اگر مادر 

شوي مكرر  ست ش ستفاده كند .  سك ا ستها با آب و ما د
 ن در پيشگيري از سرايت بيماري موثر است .صابو

 براي بهداشت مادر كافي است .حمام روزانه  -2

قبل از انجام مراقبت آغوشي بهتر است مادر مثانه خود را  -3
سب و  صندلي منا شد . از  خالي كند و خوب غذا خورده با

استفاده كند و پاهاي مادر بايد حمايت شود و نبايد  راحت
سبب كاهش جريان  شند چون نشستن طوالني  آويزان با

لرته هاي كوچك در شتتده و ستتبب ايجاد  خون در پاها
 جريان خون در پاها مي شود .

مادر بايستتتي لباس مرصتتوا آغوشتتي را به تن كند و  -4
شته  سعي كند در مراحل انجام مراقبت آغوشي آرامش دا

 باشد .
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