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 ...معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  

 آموزش والدين براي مراقبت از نوزاد : موضوع

 با سالم و احترام 

با تولد نوزاد تغيير و تحوالت . دوره نوزادي يكي از حساسترين دوران هاي زندگي است ،همان طور كه مستحضريد 
والدين جوان تجربه مراقبت از نوزاد را ندارند .فراد خانواده و به ويژه والدين ايجاد مي شودزيادي در ابعاد مختلف زندگي ا

بدين لحاظ آموزش والدين در زمينه مراقبت صحيح از نوزاد . و اين موضوع باعث فشارهاي رواني زياد به آنان مي شود
باال بردن سطح آگاهي و دانش مراقبت ريزي براي درماني برنامه  –ان بهداشتي نيكي از وظايف كارك. اهميت فراوان دارد
برنامه هاي آموزش والدين در  بنابراين الزم است.اين فرايند اساس و بنيان مراقبت خانواده محور است.از نوزاد مي باشد

  .و مراقبين نوزاد براي مراقبت از نوزاد به نكات زير توجه شود

اد حداكثر در سه ماهه آخر بارداري آغاز و حتي االمكان بخشي از از تولد نوز قبل آموزش نحوه مراقبت از نوزاد -1
كتاب فيلم ها، ( موزشيآموزش هاي دوران بارداري به شيوه هاي مراقبت از نوزاد بر اساس محتوي هاي آبرنامه 

 . اختصاص يابد)كه  در راستاي سياست هاي اداره سالمت نوزادان است ...مولتي مديا و 

مادر ( تناسب با شرايط نوزاد و نياز مهارت هاي نگهداري از نوزاد به والدين و مراقبين نوزاد پس از تولد نوزاد م -2
 . واز يادگيري آنها اطمينان حاصل شود. آموزش داده شود) بزرگ ها، بستگان ساير افراد مراقب نوزاد

وزشي والدين و مراقبين به نياز هاي آم... در صورت اقدام، براي تهيه محتوي هاي آموزشي نظير كتاب فيلم و -3
براي استفاده در ...) كتاب ، سي دي و( وقبل از تهيه هر گونه محتوي و مجموعه آموزشي . نوزاد توجه شود

مفيد بودن محتوي و تناسب آن با نياز مراجعين و، به روز به مراكز بهداشتي يا بيمارستانها و مراكز درماني 
ي مراقبتي نوزادان توسط وزارت بهداشت همچنين به تمايل و بودن موضوعات آن برا ساس آخرين سياست ها

 .توجه شودانتخاب مخاطبين 

فوق تخصص ( از توزيع يا توصيه به استفاده از هرگونه محتوي آموزشي بدون تاييد علمي مسئولين فني   -4
 NICUوزادان، بخش ن( در بخش هاي مراقبت از نوزاد ) متخصص كودكان ، ستاد معاونت هاي بهداشتي  نوزادان ،

 . خود داري شود...) ومراكز بهداشتي درماني 

مهارتهايي چون تكنيك هاي شير دهي، تغذيه تكميلي، مراقبت هاي تكاملي، ماساژ، حمام دادن و لباس پوشاندن  -5
نيازمند مشاهدات عملي و مهارتي است بنابراين عالوه بر استفاده از كتاب فيلم ها و مولتي مديا در قالب ...و

DVD و سي دي حتي االمكان از روشهاي ايفاي نقش و استفاده از مانكن براي يادگيري مفاهيم و مهارت ها
 . استفاده شود
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از آنجايي كه آموزش به مراقبين به خصوص والدين باعث افزايش دانش ، نگرش و مهارت و حمايت از نوزاد  -6

الزم است برنامه . سايي عاليم خطر نيز داردعالوه بر كاهش ميزان اضطراب و استرس آنها نقش مهمي در شنا
 .   ريزي جدي در اين خصوص صورت پذيرد

 
 

 

  

 

 


