
 دوتش ساحلِ فشاهشصی
 فَق تخلق ًَصاداى



Kangaroo Mother Care 
(KMC) 



دلبيك عاليي ثؼذ اص تَلذ ٍ اّويت ًحَُ هشالجت دس 

 ػالهت سٍاًي آيٌذُ فشد

پيٛػتٍي (Bonding) تاسداسي دٚساٖ اص وٝ اػت ٔذاٚٔي استثاغ ٔادس ٚ ٘ٛصاد  

 استثاغ اص حتي سحٓ اص خاسج استثاغ ايٗ ٬ٔادس ٚيظٜ تٝ ٚاِذيٗ آٌاٞي تا ٚ آغاص

 ؿٛد ٔي تش لٛي سحٕي دسٖٚ

 



 ظشتاٖ صذاي(   غشتت احؼاع> ……ؿٛد خذا ٔادس اص تِٛذ اص پغ تالفاصّٝ اٌش ٘ٛصاد

 )ؿٙٛد ٕ٘ي ديٍش  سا ٔادس لّة

 

   تشآٚسدٖ فشياد ٚ ٌشيؼتٗ 

 تٝ خذيذ د٘ياي ايٗ تٝ ٚسٚدؽ اص پغ ٘اآؿٙا افشاد سفتاس ٘ٛع ايٗ اص سا خٛد ٘اخـٙٛدي(

 )تشػا٘ذ ٕٞٝ ٌٛؽ

 

   ؿذٜ ٚي ٌشْ آغٛؽ ٚ ؿيشٔادس تا تغزيٝ اص ٔحشْٚ 

 

 تذٞذ دػت اص ٌشيٝ ؼشيك اص ٞٓ سا ٞايؾ دسيافت ٚ ؿذٜ رخيشٜ ا٘شطي اص صيادي ٔمذاس



آيب هي تَاى اص هـىالت يبد ؿذُ پغ اص صايوبى پيـگيشی ٍ 

 خَد سا آهبدُ تَلذ ٍ پزيشايي عجيؼي اص ًَصاد وشد؟

ٗپٛػت تٝ پٛػت تٕاع يؼٙي ٔادس ؿىٓ سٚي تش ٘ٛصاد ٌزاؿت   

ِزا اػت ػصثي ا٘تٟاٞاي اص ػشؿاس ٚ ا٘ؼاٖ تذٖ اسٌاٖ تشيٗ تضسي پٛػت  

   ؿٛد ٔي ٚي ٔٙظٓ تٙفغ ٚ تحشيه ػثة ٘ٛصاد ٘ٛاصؽ ٚ دادٖ حشوت

ٔادس پؼتاٖ ٔىيذٖ يا ِيؼيذٖ خٟت سا ٘ٛصاد ٚ تـٛيك ؿيشدٞي تٝ سا ٔادس 

 ٕ٘ٛد آٔادٜ

 ػختي تدشتٝ صياد احتٕاَ تٝ دٞذ ٔي ادأٝ ٌشيٝ تٝ ٚ اػت ٘اساحت ٘ٛصاد اٌش  

   .داسد ٔحثت ٚ ٘ٛاصؽ تٝ ٘ياص ٚ اػت داؿتٝ تِٛذ ٍٞٙاْ سا

 



ًوبهالً حبلت ٍاسد ًَصاد (دليمِ ۱۵ تب ۱۰ حذٍد) تَلذ اص پغ دلبيمي هؼوَال 

 ثب سا استجبط ثْتشيي تَاًذ هي ًَصاد وِ اػت حبلتي ايي .ؿَد هي َّؿيبسی

  وٌذ ثشلشاس خذيذ هحيظ ثب ٍ خَد هبدس

 

 ثٌبثشايي .سٍد فشٍ ػويمي خَاة ثِ اػت هوىي ًَصاد تَلذ اص پغ ػبػت يه 

 ثشٍد دػت اص ػبدگي ثِ ًجبيذ ًَصاد َّؿيبسی عاليي فشكت ايي

 

چـن ثِ چـن توبع ٬تَلذ اص پغ ػبػت يه ظشف ؿيشدّي ديگش هضيت 

  اػت ًَصاد ٍ هبدس



 ّن اتبلي هبدس ٍ ًَصاد

٘ٛصاد ٚ ٔادس ػاػتٝ 24 دادٖ لشاس ٞٓ وٙاس دس. 

وشد خٛدداسي آٟ٘ا سٚتيٗ ػاصي خذا اص تايذ.   

  ٔيىٙذ ٌشيٝ وٕتش ٚ خٛاتيذٜ تٟتش ٘ٛصاد. 

خٛاب اص خاصي سيتٓ ٔادس ٚ تچٝ دس حأٍّي ؼَٛ دس ٚ  

 ٔيخٛسد تٟٓ خذائي تا وٝ آٔذٜ ٚخٛد تٝ تيذاسي

 

 



 فَايذ ّن اتبلي

.تٟتش ؿيشخٛاس ٚ داؿتٝ تيـتشي تذاْٚ ٚ ؿذٜ تشلشاس تٟتش ٔادس ؿيش 
 .ٔيىٙذ سؿذ

ٌٖشفتٝ صٛست ٚي اػالْ اِٚيٗ تا ٚ ػشيؼتش ؿيشخٛاس تٝ ؿيشداد ٚ  
 .تٛد خٛاٞذ تٟتش ؿيش تِٛيذ

  ٔيىٙذ تيذا ٘فغ تٝ اػتٕاد وٛدن اص ٔشالثت ٔٛسد دس ٔادس. 
ياتذ ٔي تٕاع وٕتشي صاي تيٕاسي ػٛأُ تا ٔادس وٙاس دس ؿيشخٛاس 

bonding ٔيـٛد لشاس تش آٟ٘ا تيٗ  تٟتشي. 



 ۺهشالجت هٌبػت دس دٍسُ اًتمبل ثبيذ ػجبست ثبؿذ اص

اتٕاْ صٔاٖ تا صايٕاٖ اص پغ تالفاصّٝ ٔادس تا پٛػت تا پٛػت تٕاع  
   ؿيشدٞي اِٚيٗ

ُپيٛ٘ذػاؼفي تؼٟي 
ٔادس اص ؿيشخٛاس ؿذٖ خذا ػثة وٝ اػٕاِي يا دسد٘ان اػٕاَ حزف  

 .اػت تشديذ ٔٛسد آٟ٘ا فايذٜ ٚ ؿذٜ،

 ْٚثثات ٔتاتِٛيىي تؽاتك,ٔادس تذٖ اصحشاست تااػتفادٜ ٍٟ٘ذاؿتٗ ٌش  
 لٙذخٖٛ

تخّيٝ ٔتاتِٛيه رخيشٜ وٝ ٘ٛصاد ٌشيٝ سػا٘ذٖ حذالُ تٝ يا حزف 
   . ٘ـٛد لؽغ اِٚيٝ ؿيشدٞي سفتاس ٚ ٘ـٛد

دفاػي لذست ٔادسدس٘ٛصادٚتاالتشدٖ تذٖ ٔفيذ ٔيىشٚب خايٍضيٙي 



٘ىشدٖ حٕاْ-ٌشْ اتاق-٘ٛسوٓ-آساْ ٔحيػ 

تالفاصّٝ وشدٖ خـه   

ٖ٘ٛصادٚٔادس ٔٛاظثت ٕٞشاٜ تٛدٖ-(ػالٔت;حياتي ػالئٓ)ٞشدٚ پٛؿا٘ذ 

ص٘ذٌي خٛب ٚؿشٚع آٔذٌٛيي خٛؽ 

ٝپؼتا٘ي تغزي 

ٝٙٔادس ػيٙٝ لفؼٝ سٚي ٔؼاي 

ٗٚيتأيٗ ٚ تٛصي K تاتاخيش 



  پٛػتي تٕاع دس ٘ٛصاد آٖ دس وٝ اػت ٘اسع ٘ٛصاداٖ اص ٔشالثت ٘ٛػي ( KMC) آغٛؿي ٔادسا٘ٝ ٔشالثت

 تٟذاؿت ٚ ػالٔتي استماي تشاي ٔٛثش ٚ آػاٖ ، اػتفادٜ لاتُ سٚؽ ايٗ . ٌيشد ٔي لشاس ٔادس تا ؼٛال٘ي

  . ياتذ استما  سػيذٜ ٘ٛصاداٖ ػؽح تٝ ٘ظش ٔٛسد ٘ٛصاد تا وٙذ ٔي وٕه ٕٞچٙيٗ  ٚ تاؿذ ٔي ٘اسع ٘ٛصاداٖ

 تاييذ خٟاٖ ػشاػش دس ، ٘اسع ٘ٛصاد ٔشالثت سٚؽ يه ػٙٛاٖ تٝ سا سٚؽ ايٗ خٟا٘ي تٟذاؿت ػاصٔاٖ

  ٚ ٔٙاػة سٚؽ ايٗ ، خٟا٘ي تٟذاؿت ػاصٔاٖ ٘ظش اػاع تش اِثتٝ اػت وشدٜ تياٖ اخشا لاتُ آ٘شا ٚ ٕ٘ٛدٜ

 :تاؿذ ٔي اػاػي لؼٕت ػٝ ؿأُ سٚؽ ايٗ . تاؿذ ٔي ٞٓ سػيذٜ ٘ٛصاداٖ تشاي ٔؽّٛتي

   ٔادس پٛػت تا ٘ٛصاد پٛػت تٕاع-1

 ٔادس ؿيش تا ا٘حصاسي تغزيٝ-2

   ٔادس ٚ ٘ٛصاد ػاؼفي استثاغ اص حٕايت -3

 



  وّٕثيأؼشفي تٌٛاتاي دس REY ٚMartinez تٛػػ تاس اِٚيٗ تشاي سٚؽ ايٗ

  ٘ٛصاداٖ اص ٚ٘أتٙاػة ٘الص ا٘ىٛتاتٛسي ٔشالثت تشاي خايٍضيٙي ػٙٛاٖ تٝ وٝ.ؿذ

 سؿذي ٚ اي تغزيٝ ٘ياصٞاي تٛد٘ذٚفمػ آٔذٜ فائك اِٚيٝ ٔـىالت تش وٝ ٘اسع

 واستشد وٝ اػت دادٜ ٘ـاٖ تدشتٝ ٚ تحميمات دٞٝ دٚ تمشيثا .ؿذ اخشا داؿتٙذ

KMC تدشتيات تيـتش . اػت ا٘ىٛتاتٛسي ٔشالثت تشاي خايٍضيٙي يه فشاتشاص  ٚ  

 ٔشالثت وٝ ٔىاٟ٘ائي ٚ تٟذاؿتي ٔشاوض اص KMC ٔٛسد دس ؿذٜ ٔٙتـش تحميمات

 ٘ـاٖ ٚ اػت ؿذٜ آٚسي خٕغ ، آٔذٜ دس اخشاء تٝ ٔاٞش تٟذاؿتي وادس وٕه تٝ

  اص تؼياسي اص ٚ تشآٚسد ٘اسع ٘ٛصاداٖ ٘ياصٞاي تيـتش سٚؽ ايٗ دس وٝ دٞذ ٔي

 .ؿٛد ٔي ٘اسػي خٌّٛيشي ٘اسع ػٛاسض

 







 

ؿشٍع صهبى KMC ← ِچٌذ تب تَلذ اص ثؼذ ثالفبكل 

 ثؼذ سٍص

هذت عَل KMC ← ۶۰ ِدس ػبػت ۲۴ تب دليم 

 سٍص ؿجبًِ

ختن KMC ← هٌضل دس يب ثيوبسػتبى دس 

KMC محافظت مادر، شیر گرما، دریافت برای مؤثر روش یک 

 رابطه یک ایجاد و دردناک تحریکات از جلوگیری عفونت، از

 .است نوزاد و مادر بین عاطفی و عاشقانه



 ٔٙضَ دس KMC ادأٝ ؿشٚغ

ٌيشي ٚصٖ ٚ دٔا پايذاسي 

ٔادس دس ٘فغ تٝ اػتٕاد 

پٛؿا٘ذٖ ِثاع ٚ خٛد تٝ ٘ٛصاد تؼتٗ دس ٔادس تٛا٘ايي 

اػتحٕاْ اص تؼذ ٘ٛصاد داسي ٍ٘ٝ ٌشْ ٚ ٕ٘ٛدٖ حٕاْ تٛا٘ايي 

(ٔشتثٝ يه اي ٞفتٝ آٖ اص تؼذ – ٞفتٝ دس تاس دٚ ٞفتٍي 37 تا) ٔٙظٓ پيٍيشي 

ٝوتثي صٛست تٝ پيٍيشي تش٘أٝ اسائ   

ٔادس تٝ خؽش ػالئٓ روش 

لؽغ صٔاٖ آٔٛصؽ KMC   



KMC ًَصاد؟ وذام ثشای 

ٖٛ٘ؿٛد پايذاس ٘ٛصاد ؼثي ٚظؼيت صٔا٘يىٝ تا :وّي لا KMC  ٝٞش تشاي ِٚي افتذ ٔي تأخيش ت 

 .ؿٛد ٔي ٌيشي تصٕيٓ خذاٌا٘ٝ ٘ٛصاد

 

ساٌّوبی WHOۺ  

 تِٛذ اص تؼذ ػاػتي اغّة ← (ٞفت32ٝ<) ٌشْ 1800 اص تيؾ ٘ٛصاد1.

 ٞفتٝ يه اص تيؾ ← (ٞفتٝ 32 -28) ٌشْ 1799 تا 1200 ٘ٛصادا2ٖ.

 ٞفتٝ چٙذ اغّة ← (ٞفتٝ 28>) ٌشْ 1200 اص وٕتش  ٘ٛصادا3ٖ.



APGAR Score ٍ ؿشٍع KMC   

APG 9- 10: ّٝتِٛذ اص تؼذ تالفاص  

 

APG 7- 8: سٚص 2 تا ػاػت 2 ؼي 

 

APG 5- 6: ًآغاص ػپغ ٚ ٕ٘ٛدٜ صثش سٚص 5 -3 ٔؼٕٛال 

KMC 

 

APG 0- 4: ٝتٛاٖ ٕ٘ي سٚص 7 تا لٛي احتٕاَ ت KMC ٕ٘ٛد. 



  KMCاًَاع هشالجت ّبی 

.1KMC تِٛذ اص تؼذ اَٚ دليمٝ 30 ؼي : ٍٞٙاْ صٚد تؼياس 

.2KMC ْتِٛذ اص تؼذ اَٚ ػاػت 24 ؼي :صٚدٍٞٙا 

.3KMC سٚص 7 اص پغ :تيٙاتيٙي 

.4KMC ْديشٍٞٙا 

 



KMC دس ًَصاداى ثب سيؼه ثبال 
 ٞفتٝ 30 ػٗ حذال1ُ.

 5 اص تيؾ آپٍاس2.

 اخيش ػاػت 12 ؼي ٚ٘تيالتٛس تٙظيٓ تٝ ٘ياص ػذ3ْ.

 تيٛب چؼت يا ؿشيا٘ي واتتش ٚخٛد ػذ4ْ.

 .٘ىٙذ دسيافت ٚاصٚپشػٛس داسٚٞاي5.

 .اػت تالٔا٘غ اوؼيظٖ ٔصشف6.

.7IVH ٝتاؿذ ٘ذاؿتٝ 4 ٚ 3 دسخ. 





 ؿشوت وٌذ؟ KMCوذام هبدس هي تَاًذ دس 

 ٘ٛع ، تاسداسي تؼذاد ، ػٗ تٝ تٛخٝ تذٖٚ ٔادساٖ تٕاْ

  تٛا٘ذ ٔي ٔزٞة ٚ فشًٞٙ ٚ ، تحصيالت ٔيضاٖ ، صايٕاٖ

  آٌاٞا٘ٝ .ٚ تثيٙذ آٔٛصؽ تايذ حتٕا ٔٙتٟا وٙذ ؿشوت

 . تاؿذ ٔٙذ تٟشٜ ػٕٛٔي ػالٔت اص ٚ وٙذ ا٘تخاب



   KMCػبيش اػضبء 

   ٔا٘ٙذ خا٘ٛادٜ اػعاء ػايش

  حتي ٚ ٔادستضسي، ، پذستضسي ، پذس

 تٕاع  أىاٖ تٛا٘ٙذ ٔي خٛاٞشٞا

  داؿتٝ سا ٘ٛصاد تا ٔتٙاٚب پٛػتي

 . تاؿٙذ



 تدْيضات

تاؿذ26تاالي اؼاق حشاست 

َ26-24 دسٔٙض 

تيـتش پتٛي وٛچه خيّي ٘ٛصاد دس 

ٜصذا ٚ ٞٛا خشياٖ اص دٚس ٘شٚيذ، آفتاب ٚخّٛ تٟٛيٝ صيشدػتٍا 

ٝوٙيذ وٙتشَ ػاػت تٝ ٚػاػت تيـتشتپٛؿا٘يذ اػت 36/5صيش تذٖ دٔاي چٙا٘چ 

 ػفٛ٘ت احتٕاَ ٘ـذ تٟتش ػاػت 3ٚاٌشؼي

٘ذٞذ سا٘ـاٖ حشاست ٔؼِٕٛي دٔاػٙح چٙا٘چٝ .تاؿذ تغُ صيش دليم3ٝ دٔاػٙح 

 اػت ٔٛخٛد ؿذيذ تا ٔتٛػػ ٞيپٛتشٔي



 اداهِ تدْيضات

صيشپا تشاي  چٟاسپايٝ ،پـت ٌاٜ ٚتىيٝ ساحت ٘ـيٕٗ تا اي،صٙذِي ٌٟٛاسٜ صٙذِي 

ؿذٜ تا پتٛي آٖ تاالي ٚ خّٛتاص تافتٙي اػت ٌش1000ْصيش ٚاٌش ٌٚشْ ٔادسساحت ِثاع 

ؿٛد تيـتش ؿىٓ تٕاع تا ؿٛد تا داسد پٛؿه اٌش :پٛؿه 

تافتٙي ٚخٛساب والٜ ٌش1500ْ٘ٛصادصيش تشاي 

َؿىٓ يا تغُ صيش حشاست وٙتش 

حعٛسپذس پاساٚاٖ، ،اػتحٕاْ ٔادسأىاٖ تشاي 



 اداهِ تدْيض ٍ الذاهبت

خاؼش،حٕايت ٚاؼٕيٙاٖ حٕايت تشاي ٕٞشاٜ ٔادسٌـادٚػثه،داؿتٗ ِثاع  

  تشاي خذا اؼاق ،وافي،پشدٜ تاِؾ ،تٙظيٓ لاتُ ٚصٙذِي خا٘ٛادٜ،تخت

 صاتٖٛ ؿٛٞش، تا ٔاللات ٚ ٔؼايٙٝ

 تفشيح ٚ آٔٛصؽ أىاٖ ،ػىٛت حفظ خٛسدٖ، غزا ٔىاٖ ٚ ٔغزي غزاي 

  ٚواس ؿيشدٞي تشاي خصٛصي ٔىاٖ آٖ، دٚد ٚ ػيٍاس ٘ثٛدٖ ٔادس، تشاي

 ٌش10ْدلت تا تشاصٚ ؿخصي،



 ًيبصّبی هبدس  

 آ٘دا دس ٘ٛصادؿاٖ تا ػاػتٝ 24 صٛست تٝ تتٛا٘ٙذ ٔادساٖ وٝ تضسي اتاق دٚ يا يه

  داؿتٝ ٔاللات خٛد ٘ضديه دٚػتاٖ ٚ خا٘ٛادٜ تا تتٛا٘ٙذ ٚ ؿٛ٘ذ ٕٞشاٞي ٚ حٕايت

 .تاؿٙذ

 . تاؿذ داؿتٝ ٚخٛد اظافي تاِـتٟاي ، تخت ساحتي صٙذِي ٔا٘ٙذ ٚػايّي اتاق دس 

 .، تـٛيذ سا خٛد دػتٟاي پٛؿه تؼٛيط اص تؼذ تتٛا٘ذ ٔادس وٝ دػتـٛيي 

 . تاؿذ ساحت آٖ دس ٔادس وٝ ٔٙاػة ٚ ٌـاد ِثاع

 . ٔادس سٚصا٘ٝ ؿؼتـٛي تشاي حٕاْ 

 .احياء ٚػايُ ٚ اوؼيظٖ ، ٚص٘ٝ ، اتاق ٔٙاػة حشاست دسخٝ



 ثِ KMC هشالجت اًدبم دس ثبؿيذ داؿتِ تَخِ

 ثگزاسيذ احتشام خبًَادُ ٍ هبدسّب اػتمبدات ٍ ثبٍسّب

 ثِ هحلي لجبػْبی اص اػتفبدُ ثِ توبيل كَست دس ٍ

 .وٌيذ ووه آًْب



 حوبيت ويؼِ ای 

  ػيٌِ ثِ سا ًَصادؽ هحىن ثبيذ هبدس ٍ اػت KMC حتوي ًيبص  هَسد ايي

  .ًـَد تشع ٍ دلْشُ دچبس ًيض خَدؽ ٍ وٌذ حفظ سا ًَصاد اهٌيت ٍ ثجٌذد

 اػتفبدُ تَاى هي ؿذُ عشاحي خليمِ تب ػبدُ پبسچِ يه اص ثؼتي ثشای

  ػغح دس ًَصاد ؿىن وِ ثجٌذيذ هبدس ّبی ػيٌِ ثيي عَسی سا ًَصاد. وشد

  داؿتِ سا خَدؽ ؿىوي تٌفغ ثتَاًذ تب ثگيشد لشاس هبدس ؿىن فَلبًي

 .وٌذ خلَگيشی ًَصاد ّبی آپٌِ اص هحشن يه ػٌَاى ثِ هبدس تٌفغ ٍ ثبؿذ



   KMCآغبص 

 وشد ؿشٍع سا KMC تَاى هي ثشػذ ثجبت ثب ٍضؼيت ثِ ًَصاد ٍلتي

 ٍضؼيت دس ثالفبكلِ ثَدى خَة كَست دس تَاًذ هي گشم ۱۸۰۰ اص ثيؾ ٍصى ثب ًَصاد  

KMC ثگيشد لشاس 

  هشاوض دس اػت ثْتش تٌفؼي هـىل ثشٍص احتوبل ػلت ثِ ۱۸۰۰ تب ۱۲۰۰ ٍصى ثب ًَصاد 

 ، ثگيشد لشاس KMC عشح دس پبيذاس ٍضؼيت تثجيت اص پغ ٍ ؿَد هتَلذ هدْض

 دس . ثشػذ ثجبتي ثب ٍضؼيت ثِ وِ وـذ هي عَل هذتي اغلت گشم ۱۲۰۰ صيش ًَصاداى 

  آهَصؿْبی وٌيذ كحجت هبدس ثب اػت هْن ثؼيبس وِ اٍل خلؼِ ثخلَف KMC آغبص

 اص ٍ وٌيذ هي حوبيتؾ ٍ ّؼتيذ وٌبسؽ دس وِ ثذّيذ اعويٌبى هبدس ثِ ثذّيذ سا الصم

 . وٌيذ كحجت صيبد حَكلِ ثب ٍ ػبدُ صثبى ثب هبدس ثشای KMC هضايبی



 !تـَخـِ 

KMC ؿشايظ دس وِ ًَصادی دس تَاًذ هي  

  هبيؼبت ثب دسهبى تحت ٌَّص اهب ثجبت ثب

  يب ، لَلِ عشيك اص تغزيِ ، ػشٍلي داخل

 . ؿَد ؿشٍع ّؼت اوؼيظى تدَيض



 ؿشٍع ٍ عَل هذت 

ؿٛد ٔي     ؿشٚع ٘ٛصاد ٚظؼيت تثثيت اص تؼذ  تش ػشيغ چٝ ٞش. 

 اػت صا تٙؾ ٚحتي فايذٜ تي  ػاػت يه اص وٕتش خّؼات 

افضايؾ سا تٕاع ػاػات تذسيح تٝ ٚ وشد ؿشٚع ٔذت وٛتاٜ خّؼات تا تٛاٖ ٔي  

  تٕاع پٛؿه تؼٛيط ٍٞٙاْ اِثتٝ .تشػذ سٚصي ؿثا٘ٝ تٕاع تٝ ٟ٘ايت تا  داد

 .ؿٛد ٔي ٔتٛلف

ٖاػت پزيش أىاٖ ِِٛٝ تا ٚتغزيٝ دسٔا٘ي اوؼيظ٬ٖ ٔايؼات ٚسيذي تدٛيض تا ٕٞضٔا. 

وٙٙذ اػتشاحت ٚ  تخٛاتٙذ تٕاع حيٗ دس ٔيتٛا٘ٙذ پذس يا ٚ ٔادس. 



 پَؿؾ ًَصاد

  هَسد پَؿؾ اػت KMC ٍضؼيت دس وِ ًَصادی ثشای ۲۶ ˚ دهبی دس

  دس .ًيؼت ًيبص ديگشی پَؿؾ ثِ ٍ اػت خَساة يه ٍ گشم والُ يه ًيبص

 پيشاّي ٍ ًخي صيش لجبع يه ثِ ًَصاد اػت ووتش حشاست دسخِ كَستيىِ

  ػيٌِ ثَدى آصاد ثشای ًَصاد لجبع خلَی. ؿَد پَؿبًذُ آػتيي ثذٍى

  يه ثب سا ًَصاد ٍ هبدس ػپغ ؿَد، گزاؿتِ ثبص ثبيؼتي ثبصٍّب ٍ ، ،ؿىن

 .ثپَؿبًيذ هؼوَلي لجبع



   KMCٍضؼيت ًَصاد دس 

 .ثشگشداًيذ عشف يه ثِ سا ػش

 

  دچبس َّايي ساُ تب داسيذ ًگِ ػمت ثِ وـيذُ ووي ٍضؼيت دس گشدى

 . ؿَد ثشلشاس ًَصاد ٍ هبدس ثيي چـوي توبع ٍ  ًـَد اًؼذاد

 

  دس ًيض ثبصٍّبی  گيشد لشاس ای لَسثبغِ حبلت يه دس ؿذُ خن ساًْب

   گيشد لشاس حويذُ حبلت



 ؿَد هي خبسج KMC ٍضؼيت اص ًَصاد وِ صهبًي دس

  ثب ، ثذّيذ لشاس گشم هحل يه  ٍدس ثپَؿبًيذ لجبع

  صيش دس يب ٍ ؿَد پَؿبًذُ گشم ٍ ػجه پتَی يه

  ثشای خبًَادُ اػضبء ػبيش اص يب ؿَد هشالجت ٍاسهش

KMC ثگيشيذ  ووه. 



 هؼيبسّبی تشخيق ٍ اداهِ توبع آغَؿي دس هٌضل

اصػفٛ٘ت ؿٛاٞذي ٚخٛد ػذْ ٚ ٘ٛصاد ػٕٛٔي ػالٔتي   

ٝٔادس ؿيش تا ٔٙاػة ٚ وافي تغزي 

ٖسٚص ػٝ حذالُ تشاي سٚص دس ٌشْ  تيؼت حذالُ ٌيشي ٚص 

ٔتٛاِي سٚص ػٝ حذالُ تشاي تذٖ ٔٙاػة حشاست دسخٝ حفظ 

َٛخا٘ٛادٜ ٚ ٔادس وفايت اص اؼٕيٙاٖ حص 



 وبسّبی ثِ ٍ ثخَاثذ، ، ثٌـيٌذ ، ثشٍد ساُ تَاًذ هي KMC ٍضؼيت دس هبدس

  ًجبؿذ وَتبُ خيلي ثبس ّش دس KMC صهبى عَل .ثشػذ اؽ ػاللِ هَسد

 . ثوبًذ اهبى دس ؿذى ثؼتِ ثبصٍ اػتشع اص ًَصاد تب



KMC تب وي اداهِ پيذا وٌذ ؟ 

  حذٚد تٝ ٚصٖ يا ٚ ؿٛد ٞفتٝ 40 حذٚد حأٍّي ػٗ صٔا٘يىٝ تا

 وٙذ ٔي حشوت تٝ ؿشٚع ٘ٛصاد صٔاٖ ايٗ اص پغ تشػذ ٌشْ 2500

  دس ٘ٛصاد ساحتي ػذْ ٘ـا٘ٝ وٝ آٚسد ٔي تيشٖٚ ٔشتة سا ا٘ذأٟا ٚ

  ؿيشدٞي صٔاٖ دس تٟٙا KMC تؼذ تٝ ايٗ اص اػت ٚظؼيت ايٗ

  ٘ٛصاد لشاسي تي صٔاٖ دس يا ػشد ؿثٟاي ؼَٛ دس ٚ حٕاْ اص پغ

 . ؿٛد ا٘داْ



 . ٘ٛصاد ٚ ٔادس تيٗ ٔذاْٚ ٚ ٔذت ؼٛال٘ي  ، ٍٞٙاْ صٚد پٛػتي تٕاع ♦

  . ( آَ ايذٜ تؽٛس ) ٔادس ؿيش تا ا٘حصاسي تغزيٝ ♦

  . خا٘ٝ دس آٖ ادأٝ أىاٖ ٚ تيٕاسػتاٖ دس تٛدٖ اخشا لاتُ ♦

   . ٘اسع ٚ ٚصٖ وٓ ٘ٛصاداٖ صٚدتش تشخيص أىاٖ ♦

  . خا٘ٝ دس ٔادسا٘ٝ ٔٙاػة پيٍيشي ٚ حٕايت ♦

 ؿّٛؽ تخـٟاي دس ٔٛخٛد اػتشع اص خٌّٛيشي ٚ واٞؾ تشاي ٔٙاػة ٚ ٔٛثش سٚؿي ♦

  . تاؿذ ٔي ٘ٛصاداٖ

 



 ۺلشاسدادى ًَصاد ثِ عشيك وبًگَسٍيي ثِ كَست صيش ثبؿذ ًحَُ

 .ؿَد دادُ لشاس ػوَدی حبلت دس هبدس ّبی ػيٌِ ثيي ثبيذ ًَصاد -۱

  ػمت ثِ وـيذُ ووي ٍضؼيت دس ٍ ؿذُ ثشگشداًذُ عشف يه ثِ ثبيذ ًَصاد ػش -۲

  ٍ هيىٌذ ووه َّايي هدبسی هبًذى ثبص ثِ ػش، گيشی لشاس ٍضؼيت ايي.گيشد لشاس

 .آٍسد هي فشاّن ًيض سا فشصًذؽ ٍ هبدس ثيي چـن ثِ چـن توبع اخبصُ

  ، گيشًذ لشاس ای لَسثبغِ ٍضؼيت دس ٍ ثبص حبلت دس ٍ ؿذُ خن ثبيذ ساى هفبكل -۳

 .آيٌذ دس ؿذُ خن حبلت ثِ ثبيؼتي ًيض ثبصٍّب

  هَخت هبدس تٌفغ.گيشد لشاس هبدس ؿىن فَلبًي ػغح دس ثبيذ ًَصاد ؿىن -۴

    .دّذ هي وبّؾ سا آپٌِ ٍلَع اهىبى ؿَد، ًَصادهي تحشيه

 .ؿَد ثؼتِ هغوئي وبهال ًظش هَسد پيـجٌذ ثب ًَصادثبيؼتي پبييي لؼوت -۵



۶- ثب هغبثك ٍ ػجه ٍ ثبص خلَ لجبع ًَع ّش اص اػتفبدُ ثب تَاًذ هي ۺهبدس لجبع  

 .ؿَد اًدبم ثَهي فشٌّگ

 ۷- هي پَؿبًذُ ثبص خلَ پيشاّي ٍ ،پَؿه خَساة ، والُ ثب ًَصاد ۺؿيشخَاس لجبع 

   .ؿَد

۸- عَل دس هبدس ثشای تَاًذ هي هتحشن ٍ تٌظين لبثل پـتي ثب ساحتي كٌذلي يه  

KMC هبدس وِ ٍضؼيتي ّش دس وِ داد پيـٌْبد تَاى هي يب ٍ ثبؿذ هٌبػجي خبی  

 .ًوبيذ اػتفبدُ آى اص ٍاػتشاحت خَاة ٍ ثيذاسی هَلغ دس اػت ساحت

۹- ثِ)ثبؿذ داؿتِ هـبسوت تَاًذ هي ّن پذس سٍؽ ايي دس وِ اػت روش لبثل 

 احؼبع ثيـتش وبًگَسٍيي دسهشالجت ّن پذس تب (للَيي چٌذ هَاسد دس خلَف

 .ًوَد خَاّذ ثشلشاس فشصًذؽ ثب ثْتشی ػبعفي استجبط ًتيدِ دس وٌذ ساحتي ٍ آساهؾ







 .هيشػٌذ ثجبت ٍضؼييت ثِ اًىَثبتَس اص ،صٍدتش پَػت ثِ پَػت توبع دس وَدوبى توبم -۱

 .ثبؿٌذ هي آپٌِ ثِ اثتال هؼتؼذ ٍووتش داسًذ تشی هٌظن تٌفغ -۲

 ثِ اثتالء وبّؾ ػجت ّوچٌيي ٍ.هيوبًذ هلَى ثيوبسػتبًي ػفًَتْبی همبثل ،دس سٍؽ ايي دس ًَصاد -۳

 .ثبؿذ هي ًَصادی دٍسُ عي دس الشيِ رات چَى حبد ثيوبسيْبی

 وبّؾ احتوبل ثب هَثشی دهبيي وٌتشل ، ٍصى ون يب ٍ ًبسع ًَصاد ٍ هبدس ثيي عَالًي پَػت ثِ پَػت توبع -۴

 دس وِ ًَصاداًي حشاست دسخِ .اػت ًبدس سٍؽ ايي دس ّيپشتشهي ٍ ّيپَتشهي .هيٌوبيذ ايدبد سا ّيپَتشهي خغش

 پَػت حشاست دسخِ .ؿًَذ هي دسهبى ٍاسهش سٍی دس وِ اػت ًَصاداًي اص ثيؾ ؿًَذ هي هشالجت هبدس آغَؽ

 يه هبدس ػيٌِ دٍ ثيي فضبی ٍ اػت ثيـتش هشداى ٍ ؿيشدُ غيش صًبى ثِ ًؼجت ؿيشدُ هبدساى ػيٌِ لفؼِ

 اػتفبدُ هبدس آغَؽ اص ّيپَتشهي دسهبى ثشای .وٌذ هي تغييش وَدن ًيبص ثشحؼت وِ داسد تٌظيوي خَد ػيؼتن

   .ؿَد هي عجيؼي حشاست دسخِ اًىَثبتَس اص صٍدتش سٍؽ ايي دس وِ ؿَد هي

 .ؿَد هي ديذُ ووتش وبسدی تبوي ٍ ثبؿذ هي هٌظوي ٍػشػت سيتن داسای ًَصاد للت ضشثبى -۵

   . ؿَد هي هبدسثشلشاس ؿيش فَايذ توبهي اص اػتفبدُ ٍ پؼتبى اص اًحلبسی تغزيِ -۶

 



 ووتش تَلذ اٍل سٍصّبی ٍصى وبّؾ هيجبؿذ اًىَثبتَس دس سؿذ ثشاثش ػِ وِ وٌٌذ هي سؿذ گشم ۳۰ سٍصاًِ ّب ثچِ ايي -۷

 .ثبؿذ هي ثيـتش سٍؽ ايي دس ػش دٍس افضايؾ ٍ اػت

 ػَهبتَاػتبتيي َّسهَى افضايؾ ثبػث اهش ايي وِ داسد ووتشی  اػتشع وٌذٍ هي گشيِ ووتش ًَصاد سٍؽ ايي دس -۸

  وَستيضٍل ػغح .دّذ سٍی ووتش(اػت ؿبيغ  اهشی ًبسع ًَصاداى دس وِ) هغضی خًَشيضی هيـَد هَخت هيـَدوِ

 سٍؽ ايي دس .اػت اػتشع ثِ پبػخ وبّؾ ثيبًگش اًذٍسفيي ػغح ثَدى پبييي ّوچٌيي اػت ووتش (اػتشع َّسهَى)

 اػتشع ّبی َّسهَى خض وِ آدسًبليي خولِ اص ٍ ػوپبتيه ػيؼتن فؼبليت يؼٌي اػت فؼبل ووتش ػوپبتَادسًبل هحَس

 .وٌذ هي ووتش سا دسد ثِ پبػخ ٍ وٌذ هي ػول هؼىي ثؼٌَاى آغَؿي هبدساًِ هشالجت سٍؽ .ثبؿذ هي پبييي اػت

 .ؿَد هي ؿيشخَاس دس ؿذيذ دسدّبی تؼىيي ثبػث وِ هيـَد تشؿح ًَصاداى ايي هغض دس هشفيي ؿجيِ َّسهًَْبيي

 .ؿَد هي ثشخَسداس هذت دساص خلمي پبيذاسی اص ثچِ يؼٌي .ؿَد صٍدتشثشلشاسهي هبدسًٍَصاد ثيي پيًَذػبعفي -۹

 .اػت ووتش تىبهلي تبخيش ٍ ثيـتش سٍؽ ايي دس ػلجي تىبهل گيشد هي كَست ًحَ ثْتشيي ثِ هغض سؿذٍتىبهل -۱۰

  .تشًذ فؼبل ٍ تش َّؿيبس ثيذاسی هشحلِ دس ٍ داسًذ تشی ػويك خَاة .اػت تش هٌظن ًَصاد ثيذاسی ٍ خَاة سيتن -۱۱

 .اػت ووتش اوؼيظى اؿجبع افت ٍ هحيغي آپٌِ هشوضی، پشيَديه،آپٌِ تٌفغ -۱۲

   .افتذ هي اتفبق ووتش ّيپَگليؼوي سٍؽ ايي دس -۱۳



 ػبعفي استجبط ٍ گشدد هأًَع فشصًذؽ ثب ثالفبكلِ وِ وٌذ هي ووه هبدس ثِ تَلذ هَلغ دس پَػت ثِ پَػت توبع -۱ 

 .وٌذ ثشلشاس

 هي ؿيش تَليذ تشؿح ثِ ووه ٍ هبدس آساهؾ ثبػث خَد وِ گشدد هي تشؿح ثيـتش تَػيي اوؼي هبدساى ايي دس -۲

 .گشدد

 .هيگشدد صايوبى اص ًبؿي خًَشيضی وبّؾ ٍ سحن اًمجبم هَخت وِ ؿَد هي َّسهًَْبيي ؿذى آصاد ثبػث ؿيشدّي -۳

  دس ثچِ گشفتي.هيجبؿذ صايوبى اص ثؼذ افؼشدگي هؼتؼذ وٌذٍ هي ّيدبى ٍ  گٌبُ احؼبع هبدس صٍدسع صايوبًْبی دس - ۴

  ثْتشی هشالجت اهىبى ٍ وٌذ وبهل سا فشصًذؽ حبهلگي ػي اداهِ ثتَاًذ وِ هيىٌذ ووه اٍ ثِ اؽ ػيٌِ لفؼِ ثب توبع

 .ؿَد هي هبدس دس ػويك سضبيت ٍ ًفغ ثِ اػتوبد افضايؾ ثبػث ّوچٌيي ثذّذ اٍ ثِ

  ّوِ دس ٍ گشدد ثبص خَد سٍصهشُ ٍ ػبدی صًذگي ثِ ػشيؼتش چِ ّش ٍ وٌذ حشوت صٍدتش اػت لبدس هبدس سٍؽ ايي دس -۵

 .ؿَد هي وَتبُ ثيوبسػتبى دس البهت صهبى

 .گيشد هي لشاس ًَصادؽ وٌٌذُ هشالجت تين سأع دس ٍی ٍ هيگيشد ػْذُ ثِ سا فشصًذؽ ٍوبلت هبدس -۶

 .هيـَد ثشخَسداس تشی هٌظن ٍ ػويمتش خَاة ّبی دٍسُ اص هبدس -۷

 



 .ػفٛ٘ت تش داَ ؿٛاٞذي ٚخٛد ػذْ ٚ ؿيشخٛاس ٔٙاػة ػٕٛٔي ػالٔتي -1

 .ٔادس ؿيش تا اسخح يا ٚ ا٘حصاسي تغزيٝ ، تغزيٝ خٛب ا٘داْ -2

  سٚص ػٝ حذالُ تشاي سٚص/ويٌّٛشْ/ٌشْ 15-20 حذالُ ٌيشي ٚصٖ سٚ٘ذ -3

 .ٔتٛاِي

  دس ٔتٛاِي سٚص ػٝ حذالُ تشاي تخؾ سظايت ؼٛس تٝ تذٖ حشاست دسخٝ حفظ -4

 .اؼاق دٔاي

  ٚ  KMCسٚؽ تٝ ٘ٛصاد اص ٔشالثت دس خا٘ٛادٜ اػعاي ٚ ٔادس اؼٕيٙاٖ-5

   .ٔشتة پيٍيشي ٚ ٔشاخؼٝ خٟت دسخٛاػت

 



 ؿَين هي هتَخِ گشفتِ كَست پظٍّـْبی ٍ هغبلؼبت اص آهذُ ثذػت ًتبيح ثِ تَخِ ثب

  وـَسّبی دس ّن)اًىَثبتَسی هشالجت سٍؽ ثِ ًؼجت وبًگَسٍيي هبدساًِ هشالجت وِ

   .داسد لشاس اسخحيت دس (فميش وـَسّبی دس ّن ٍ غٌي

   

 وٌين هي لغغ سا ًَصاد ٍ هبدس توبع ثبال تىٌَلَطی ثب ۺ NICU دس

 اهّـــب

KMC ًوبييذ ثشلشاس سا ًَصاد ٍ هبدس توبع ثبال تىٌَلَطی ثب دًيبی دس ۺگَيذ هي. 



 آسصٍی ػالهتي ثشای توبم وَدوبى ايشاى


