
 درجه  21-22حرارت اتاق بين 
  دارا بودن صندلي مناسب از لحاظ داشتن تكيه گاه ، جاي 

 نشيمنگاه كامالً نرم ، زيرپايي براي مادر            
 همراه با پوشك.( نوزاد  بايستي كامالً برهنه باشد( 
 حريم خصوصي مادران و پدراني كه مراقبت كانگورويي 
انجام مي دهند بايد حفظ  گردد. 

بطوريكه نوزاد به راحتي با ( لباس والدين راحت وآزاد باشد
 .بدن والدين تماس داشته باشد

 مهيا ...) استراحت  و  –تغذيه (نيازهاي فيزيولوژيك والدين
 .گردد

مراقبت كانگورويي درحال  حاضر بعنـوان يـك روش       
مناسب  و موثر در مراقبت از نوزادان نارس و كم وزن   
. است و از بيمارستان شروع و در خانه نيز ادامه مي يابد

واژه .  در كشورهاي مختلف دنيا شناخته شـده اسـت      
از روش شبيه مراقبت اين حيوان كيسه دار از “  كانگورو “ 

در اين روش شير خوار .  فرزند خود اقتباس شده است 
در تماس پوست به پوست با مادر و نزديـك پسـتـان      

ارتباط نـزديـك مـادر و        .  هاي وي نگهداري مي شود 
شيرخوار بصورت تماس پوست به پوست و تغذيـه بـا     

از .  شير مادر از اركان اصلي مراقبت كانگورويي  است   
هـنـد و       –كلمبيا :  جمله كشورهاي پيشقدم در اين امر 

  .امريكا مي باشند

 ) KMC( مزاياي مراقبت مادارنه ي آغوشي 
 تثبيت ضربان قلب 
 تنفس منظم تر 
 بهبود انتشار اكسيژن در  بدن 
 پيشگيري از استرس سرما 
 كاهش ميزان گريه كردن 
 زمان هاي طوالني تر هوشياري 
 ايجاد فرصت هايي براي تغذيه با شير مادر 
برقراري ارتباط بين مادر و نوزاد 
افزايش احتمال ترخيص زودتر از بيمارستان 

 :شرايط انجام مراقبت كانگورويي 

  :انجام دهند) KMC( پدران نيز مي توانند  

KMC  بايد  بعد از آنكه نوزاد از لحاظ وضعيت
 .هموديناميك  تثبيت شد ، شروع گردد

بهترين زمان براي استفاده از مراقبت  
 :كانگورويي

 فواصل تغذيه نوزاد               -

 بعد از انجام مراقبت هاي درماني  مثل  -

 ...)رگ گيري و ( 

انجام  مراقبت در ابتداي شب   بـيـن       -
تا درطول شـب خـواب        19  -21ساعت 

 .طوالني تري داشته باشد



 مراقبت مادرانه آغوشي 
Kangaroo Mother 

Care 

 : منبع 

 سوزان   -لودنيگتن هو    -مراقبت كانگورويي  

 سوزان   -ك گالنت    -                          

     1386 -تهران   -نشر ويستا   -كديور ، مليحه  : مترجم 

هفته اي كه   در بيمارستان  24استيون ، اولين نوزاد 
زنان  و بريگام بوستن در ماساچوست امريكا تحت 

 كوهدشت ) ره(بيمارستان امام خميني   مراقبت  آغوشي مادرانه قرار گرفت

 اميدی. ش “ تهيه کننده 
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