
 
  

 ًکتِ :
در هادراًی کِ تاسُ سایواى کزدُ اًذ ٍ هستعذ 

تزهثَفلثیت هی تاضٌذ خْت راحتی هادراى حیي اًدام 

هزاقثت آغَضی داضتي صٌذلی راحتی ٍ سیز پایی 

 .  ستضزٍری ا

 آهادگی هادر :
راحت صٌذلی  –هٌاسة تذى هادر دهای  –تخلیِ هثاًِ 

ٍ خَراب تزای ًَساداى کالُ  – 21-24هحیط دهای  –

 30-60آغَضی اٍلیي  –گزم 1500تا ٍسى کوتز اس 

 1-3آغَضی تِ تذریح هزاقثت  –دقیقِ ٍ یکثار در رٍس 

 تار  3ٍ دفعات حذاقل ساعت 

 

 وسایل مورد نیاز :

سیزپایی  –ٍ تخت راحت صٌذلی  –الیِ  4هلحفِ گزم ٍ 

 دهاسٌح –تالطتک چٌذ  –تزای هادر 

 

 آغوشی :آمادگی مادر هنگام مراقبت 

لثاس خَد را خارج کٌذ ٍ ًَساد را تزٌِّ ٍ عوَدی ًوَدُ 

، گَش ًَساد رٍی قفسِ سیٌِ هادر ٍ سز کوی تِ طزف 

 تاال ٍ ضکن ًَساد رٍی ضکن هادر قزار گیزد.

راى ّا اس ّن فاصلِ گزفتِ ) هزاقثت کاًگزٍئی ( ٍ ضثیِ 

 قَرتاغِ ٍ آرًح ّا خن ضذُ ٍ رٍی اپیگاستز قزار گیزد . 

 
 کانگروئی توسط پدران : تاثیر مراقبت

کیفیت صذای هذاٍم ضزتاى قلة تذى پذر هی تَاًذ تِ 

ًَساد آراهص تذّذ ٍ تزای چٌذ قلَّا تٌثذیل تِ ًیاس 

 ضَد. 

 موارد منع مراقبت آغوشی :
تا دستَر پشضک  1200سیز ٍسى  –داضتي چست تیَج 

کِ دارای ًاپایذاری ًَساداًی  –کتتز ًاحیِ ضاًِ ٍخَد  –

ساعت گذضتِ تذحال  24ّستٌذ ٍ در عزض تٌفسی 

ٍالذیٌی  –ضایعات پَستی در ٍالذیي ٍخَد  –تَدُ اًذ 

 .کِ رٍحیِ خَتی ًذارًذ
 نکته :

دقایق اٍل تعذ اس تَلذ تزای هادر ٍ ًَساد تسیار اسیة 

پذیز است ٍ هزاقثت در ایي دقایق تزای سالهتی هادر ٍ 

 .ًَساد تسیار حیاتی است 
 
 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 
 عىًان:

 (KMC) مراقبت آغًشی
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 بسته مراقبت آغوشی منبع :

بيمارستان  - خ بسرگمهر –اصفهان  آدرس :

  –واحد آموزش به بيمار  - شهيد صدوقی 

 29110313تلفه : 

 

وًزادان-آمًزش بٍ بيمار -حد پرستارييا  

يالديه وًزادان گريٌ َدف :  

  

 99پاييس :   ايل بازبيىی
 

 
 

 



 
 

 

 
 (KMC) آغوشی مراقبت تعریف

 ًَساد کِ طثیعی رٍضی سالهت، ارتقاء تزای سادُ رٍضی

 ٍ طزف یک تِ سز هادر ٌِسی رٍی تز عوَدی ٍ ٌِّتز

 قزار هادر ضکن رٍی ًَساد ضکن ٍ تاال تِ هتوایل کوی

 .گیزد هی

 ضَد هی دٍر ٍسط خط اس قَرتاغِ حالت تِ ًَساد پاّای

 مراقبت .( ضَد.  هی اًدام ت پَس تات پَس تواس ٍ

 )کانگورویی

 آغوشی مراقبت تاریخچه

 یاکلوث در هارتیٌیش دکتز ٍ ری دکتز 1979 الس در

 ذُض سیاد ًَساداى هیز ٍ گهز هیشاى کِ کزدًذ اّذُهط

 گهز هیشاى آغَضی هزاقثت اخزای تا کِ دیذًذ ٍ است

 دکتز ٍ ری دکتز . یاتذ هی کاّص ًَساداى هیز ٍ

 کن ٍ ًارس ًَساداى ، هادراى کزدًذ پیطٌْاد تیٌیشهار

 ایي تا دارًذ ًگِ خَد تا پَستی تواس در را ٍسًطاى

 .گزدًذ تغذیِهادر ضیز تا اًحصاراً ٍ ذٌتواً گزم ًَساداى

 هقاتل در ٍ تگیزًذ ٍسى کزد کوک آًْا تِ کار ایي

 گزدًذ ایوي عفًَت

.  
 

 

 نوزاد و مادر آغوشی مراقبت اهذاف

لطو کاهش و نوزاد تکامل و رشد روند بهبود 

  بستری مدت

در والدین دینتوانم و نفس به اعتماد افزایش 

  نارس نوزاداز مراقبت

بستری بخش در انسانیمنابع از هبهین استفاده  

والدین در توانمندی  احساس  

 نوزاد بهتر سالمت 

 کانگورویی مراقبت اصلی ویژگیهای

ًَساد تْتز گیزی ٍسى  

درهاى تین ٍ هادر رضایت 

ًَساد ٍ هادر تیي سٍد ٌّگام  ٍ هذاٍم پَستی تواس 

ِهادر ضیز تا اًحصاری تغذی 

عفًَت کاّص ٍ   سٍدرس تزخیص اهکاى 

 آغوشی مراقبت مزایای

o ِهادر ضیز تا تغذی  

oهتاتَلیسن ٍ حزارت کٌتزل 

o تْثَد رضذ ٍ تاثیز رٍحی رٍاًی 

oًِتاثیز هثثت تز حَاس پٌدگا 

oکاّص هزگ ٍ هیز ًَساداى 

oکاّص حدن کاری پزسٌل تخص تستزی 

 
 

فوایذ مراقبت کانگروئی برای مادر و نوزاد    
 کاهش فشار روحی و روانی مادر 

 کاهش استرس و عذاب وجدان مادر 

 احساس اعتماد به نفس بیشتر مادر 

در مادر ت و توانمندی رضای احساس  

 ؟ چه نوزادانی را می توان مراقبت آغوشی کرد

 ي س تا گزم یا کوتز 1800ًَسادی تا ٍسى تَلذ

 ّفتِ یا تیطتز  32-34حاهلگی تیي 

 گزم تا سي  1800تا  1200ًَسادی تا ٍسى تَلذ

 ّفتِ  28-32حاهلگی 

 گزم یا پاییي تز تا  1200ًَسادی تا ٍسى تَلذ

 ّفتِ 30سي حاهلگی کوتز اس 

 
 

 نکات قابل توجه برای مراقبت آغوشی 

گزم ٍسى هٌاسثی تزای هزاقثت  1200ٍسى تیص اس 

 .آغَضی است 

هحذٍدُ ساعت قثل در  24دهای پایذار تذى طی 

 .طثیعی 

 .ًَساد درٍى کات یا اًکَتاتَر ًگْذاری ضَد

 ساعت قثل  24ًذاضتي هطکل تٌفسی یا ریتن قلة طی 
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