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 ینوزادان بستر

 یها، قدرت و آرامش در مواجهه با چالشاعتماد به نفسسنبل  دیمروارهای سنگ

  یند.آیتجربه به دست م قیهستند که از طر یخرد انگری. آنها نماباشندمی یزندگ

 

ب ر  یمبتن  ویک مدل و رویکرد مراقبتی جامع  ،(NIDCAP )نیدکپکاملی یگانه نوزادتمراقبت ارزیابی و برنامه 

ن وزادان و بخ    آنها در یاهنوزادان و خانواده نیرتریپذبیآساولیه  تکاملاز  تیحماکه برای  باشدمید شواه

 .کندفراهم میهای الزم را راهنمایی ژهیو یهامراکز مراقبت ریسا

 D. Buehler, PhD, President, NIDCAP Federation International  خصصی، رئیس فدراسیون جهانی نیدکپدکتر بیولر، دکترای ت

ه ا آن نین وزادان و وال د نیب  اربتج نیاول ی برای کسبممکن است مانع یو پرخطر از نظر پزشک نارستولد 

 یس تیبهز نیهمچن و او یسالمت عموم ،در آینده کودک تکامل بعدی، العمر بر خانوادهمادام ریتأث. این امرباشد

ز امتف او   ارستانمیباشان در بستریها با نوزاد باشند که رابطه آن نیممکن است نگران ا نی. والددارد نیوالد

ش ناخت بهت ر  ی وجود دارد تا وال دین ب ااریبس یها. روشاحساس شود بودند دواریام انتظار داشته وآنچه که 

 هی تک یق و انافعو مد یانحامبه عنوان خود  نی. نوزادان به والدبخشندبرا نیز بهبود  ی خودستیبهزنوزاد خود، 

 کنند. یم

 بخ  در  یاس ت ک ه ن وزادان بس تر ینیربوط ب ه وال د، مNIDCAPبر یمبتن توجها  /پندهای حکیمانه این

ب ا  ییآش نا یان براشزادانو نو نیاز والد تیحما یبرا این اندرزهای خردمندانهدارند.  نوزادان ژهیو یهامراقبت

 دپنجگان ه خ و سحوا یتمام به کمک. نوزادان اندتوسعه پیدا کردهو قابل اعتماد  کیروابط نزد جادیو ا گریکدی

کن د. یم  یته دارا  نیوالد است که رفتار کودکاین کنند. یاطراف خود را احساس و تجربه م یایو دن نیوالد

 وه ا د. ن وازشدهن یانجام م برای او آنها است که یمهمتر از کار اریبس رخوارشانیبا ش نیتعامل والدچگونگی 

. حض ور و دآورب ه ارما ان م ی کودکبرای را  نانیو اطم  یآنها آسا یصداتن و  نیوالد )ملیح(نرم یلبخندها

 .کندیشان فراهم مفرزند یرا برا یندشفابخ  ارزشم یدارو نیعشق والد
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 یدده مروار  نیوالد یبرا (NIDCAP) نیدکپ خردمندانه ازپند حکیمانه و 

 ینوزادان بستر

 و نزد کودک خود حضور داشته باشید کردهریزی خود برنامهبرای وقت  -1

کنید تا به هر میزان و دفعاتی که ممکن باش د ب ا ک ودک را طوری تنظیم و سازماندهی  خودوقت 

. دیخانواده و دوستان جستجو کن یخود به اعضا یاهتیمسئول ریسا یواگذار یرا برا هایراه. به سر ببرید خود

. ات ان بذذیری دمراقبت از خانواده و خان ه  یبرارا  گرانید یبانیکمک و پشتشما  این امر مهمی است که اکنون

به ره ش ما بخ  و عشق نانیاطم ،تداوم حضور آشنااز او ، کودک یدر زندگ یگرید وقتاز هر   یب ،این زمان

از کودک خ ود  دیباناچارید و که  یزمان برای تا دیکن یکودک خود همکار یبهداشت یهاراقبتم می. با تبردمی

 ازس اعته  24چ رخ   ستیل کی. بماند شماکودک نزد  دیخواهیم یکه چه کس دیکن یزیر، برنامهدیدور باش

کودک خود  یبهداشت یهامراقبت میبه ت تهیه و مورد اطمینان و قابل اعتماد کیدوستان نزد ایخانواده  یاعضا

  خواهد ماند.همراه کودک  چه کسی شما ابیدر غ بدانند که دیارائه ده

س ی ک ه ک ،باشدصمیمی دوست  کی ایممکن است شامل مادربزرگ، پدربزرگ، خواهر و برادر بزرگتر فرد  نیا

روه گ  کی ش تن دادس ترس باش د. در  نانیبا اطماست  در بخ  نوزادانکودک شما  ی کهدر تمام مدت بتواند

ما باش د. ک ودک ش  یبرا تداوم بخ  نق  والدینیتواند عالی است و می یافراد نیاز چن یقابل اعتماد کوچک

ک ودک  مراقب ت ازانج ام و در  انج ام بدهن دپوس ت مراقبت پوس ت ب ه کودک شما برای توانند یم این افراد

و  کنند حبتص شمابا کودک  کنند،و پوشک  هیذتوانند کودک شما را تای. آنها مباشندماهر  ایکنندهمشارکت

ف راهم را  کودک شما در طول شب و روز به دنب ال آن اس تدهنده آشنایی را که پرورشو حضور  بخوانندآواز 

ر د صیه کنی د ک ههند تواتان و کسانی که ادامه مراقبت را بجای شما انجام میمراقبت بهداشتی میت به .نمایند

ما و آنه ا ش ک ه  پی  رو را وارد و در دسترس داشته باشند و اطمینان حاصل کنیدی فتههاشان برنامه  میتقو

 اید.گنجانده را در نظر گرفته و در آنمراقبت از کودک  یهاهمه جنبه
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 مشارکت کنید

-مش ارکت کینوزاد خود  یهادر تمام مراقبت دیخواهیکه م دییکودک خود بگو یبهداشت یهامراقبت میت به

. چگون ه ب وده اس ت دی اب وده اوکه ب ا  یبار نیکودک شما از آخروضعیت که  دیکن سؤال .دیفعال باش کننده

ش ما  رای ، زدی نکارتب اط برقرار با تیم مراقبتی در میان گذاش ته ب ا آنه اها و انتظارا  خود را ی، نگرانسؤاال 

در اق داما  مراقب ت  دی توانیکه چگونه م  دیگفتگو کن میت با .دیهست خود و مدافع کودک بانیپشت نیتریقو

 رفت ار .اعتماد و پرورش است جادیا یبرا ی. هر تعامل با کودک شما فرصتدیشرکت کنروزانه کودک خود  ژهیو

 از .پاس   دهی دک ودک خود یه انش انهبه وجه  نیچگونه به بهتر دیریبگ ادی، تا دیکن مشاهده کودک خود را

و  یهمک ار یبهداشت یهامراقبت می. با تدیمراقبت کن یاحرفه یبهداشت یهامراقبت میکودک خود به همراه ت

 تی ، امنجیت در بهشما  .آشنا شویداز کودک خود  تیحما یبرا یشتریو ب شتریب یهاروشبا تا  دیکنمشارکت 

محکم  یوندیپ کار نیااو احساس خواهید کرد. ودک و ارائه مراقبت از کنار ک برای ماندنرا  یشتریو استقالل ب

  .خواهد نمودنفس کمک  اعتماد بهممارست و  کسب کند و به شما دریم جادیا تانشما و کودک نیب

 

 دیاطالعات بپرداز یبه جستجو نهفعاال. 3

 یه او چ ال  ش رفتی، پیپزش ک تی، وضعیدر مورد احساس سالمت یبهداشت یهامراقبت میت از

، تی، وض عتی، شخص ، رفتاره اح ا ی، ترجی، راحت مورد خ واب دردر خواست کنید  .دیکودک خود سوال کن

مراح ل و  ه ا وموفقی ت در م ورد نی، و همچن ای دی که ب رای او گذاش تهریشدریافت  ی، چگونگ، وزنداروها

 انهروز یاز گفتگو یمباحث را بخش نیا .نگه دارند مطلع و به روز شما را تانکودک تکاملی دیجد یهاشرفتیپ

ک ه  دیحاصل کن نانیاطم .دیریکنند در نظر بگیکه از کودک شما مراقبت م یبهداشت یهامراقبت میخود با ت

، دی کنی، مالقا  م دارند، که در مراقبت از کودک شما شرکت یاچند رشته یبهداشت یهامراقبت میمرتباً با ت

، تک املی، متخص   متخص   ب الینی پرس تار، ن وزاد بالین مراقب در ، پرستاران، پزشک معالجلبه عنوان مثا

س ایر ، روانش ناس و یاجتم اع ددکار، م ی، متخص   گفتاردرم انیکاردرم ان متخص  ،یوتراپیزیمتخص  ف

را از ک ودک خ ود ب ا خود  یهابرداشت احساسا  و .نظر آنها را بذرسیدو  بگیرید ییراهنما از آنها .متخصصین

ب ه را با آنان ، دیکنیرا که در کودک مشاهده م یشرفتیپ نیهمچن .دیبگذار در میان یبهداشت یهامراقبت میت
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 .دیبگذار انیدر م یم مراقبتیترفتار کودک خود را با  یریادگیخود و نحوه 

 

 دهی محیط اطراف کودک از نظر تکاملی توجه کنیدبه شکل. 4

کنن ده پ رورش و ت امینآرام و  ساکت و تا حد امکانبخ  نوزادان کودک خود را در  اطراف طیمح

آن پاس   ل ذ  ب ه را بش نود و ب ا شما  یتا صدا خواهد کردبه کودک شما کمک  امر نیا .تکامل او نگه دارید

 ش ما نهیس یکه کودک رو یهنگام .شما لذ  ببردچهره  ندیداز  کردن شما را کامال تجربه کند و، لمسبدهد

 ک ه در هم ه ح ال مطم ئن ش وید، ق رار دارد گه واره ایدر انکوباتور  بنا به ضرور  ای است،استراحت در حال 

کودک خ ود  یبهداشت یهامراقبت میت از .شده باشد بلند محافظت یو صداها میاز نور مستق تانصور  کودک

-ملحف ه، و و ان دازه نرم یها، لباسنرم یمانند پتو یشخص و متعلقا  لیوسا دیتوانیشما م ایکه آ سوال کنید

را در  یو راحت  ، ان سییکه احساس آش نا متعلقاتی ریسا ای دیدراز بکش روی آنهابتوانید های نرم و لطیفی که 

 لب اس نق رار دادک ه  کند، را با خود بیاورید. توجه داشته باشیدفراهم میشما  رایتخت خواب کودک ب یفضا

 دور باش ید اوزمانی که شما مجبورید از کودک  صور  یکیدر نزد بوده اتانی که پوشیده و در تماس با بدننرم

  .استشمام کند شما راآشنای و  رینظ یب منحصربفرد، حهیراکند تا بتواند به کودک کمک می

 

 کنید تعامل برقراربا او و  مراقبت از او های کودکبه آرامی و با توجه به پاسخ .5

ش ما ب ا انج ام دادن کن د. یکودک شما هنوز نابالغ است و جهان را کندتر از شما پ ردازش م  ماز

، تم ام جربهپردازش هر ت ،شما حضور .دیکنیم یبانیپشت خودماز کودک تکامل  از ،همه اقداما  و آرام آهسته

-یآس ان ت ر م  او یبرارا  ندیبیهر لمس و صدا و آنچه را که کودک شما م نیو همچن تیوضع رییتا ،حرکا 

 رفت ار .انج ام ده د ب ه آرام ی یو راحت ،را با آرام  ا یتا همه تجرب دیکنیبه کودک خود کمک م شما .کند

پاس   حمایت خود را در و کنید  از او حمایتجه و نیچگونه به بهتر دیریبگ ادیتا  دیکن مشاهدهکودک خود را 

 رش د و یتا در مراح ل بع د خواهد کردبه کودک شما کمک  امر نیا .کنید میتنظتعدیل و کودک  یبه آمادگ

ابت دا  ش هی، همعنوان مث ال به .و قدر  داشته باشد تیاستفاده کند و احساس موفق خود یاز تمام انرژ تکامل

ب ه آرام ی  ک ودک ش ما یآماده است. وقت یزیچه چ یبرااو در آن لحظه  دیابیتا در دیکودک خود را تماشا کن

شروع ب ه  مالطفتو  یبا کودک خود به آرام ، رسدیمبه نظر و راحت دارد  یصورتاو رنگ ، چهره کشدینفس م
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Page | 5 ب ا و  یرام ب ه آدس تان خ ود را . مطلع شودآنجا  از وجود شما درکودک  دیاجازه ده نید و با این کارصحبت ک

در اط راف  یب ه آرام را به شکل محافظتی دست خود  مثال ی، برادیکن نشان داده و نزدیکبه کودک  مالیمت

را تش خی  داده و ش ما  ید تا لمس آش ناینکبه کودک کمک و  قرار بدهیدو سر کودک بدن کودک از پشت 

 دی خود اس تفاده کنو مهربان نرم  یا، از صددیباز کن یکودک خود را به آرام یپتو سذس .احساس امنیت کند

هر مراقبت و تعام ل خود در طول  یدست و صدااز تماس و  دیدهیانجام م دارید یچه کار دییتا به کودک بگو

ت ا  دی کنیبه کودک خود کمک م ، آرام یو صدا ،یکنواخت و مالیم لمس با .استفاده کنیدبا کودک  یاجتماع

، نگ ه داش تن و و مهرب ان ن رم ی، ص داشما حضور .دآماده شو یمرحله بعد یشود و برا داریاز خواب ب جیبتدر

ب ه خ واب  مان دن دوب اره داری ب یپ س از م دتکند تا عالوه بر حمایت از کودک به او کمک میاو  میلمس مال

-یاست که با کودک خود انج ام م  یکار هراز  یبخ  مهم ،آرامی کارکردن آرام ، آرام ماندن و به .برگردد

اینکه بفهمی د  و کندبیان می ی اینکه ببینید چه چیزیبرا، اتانکودکماندن کنار روش  نیبهتر شهیهم .دیده

و اعتم اد  ام ر، نی ا .باش داو م یرفت ار مش اهده  ،بهترین است تا ارائه کنید احتماال برای گام بعدی چه کاری

 ن افزای  خواهد داد.تاو مدافع کودک یحام نیبهتر به عنوانرا شما  ینیوالد اطمینان نق 

 

 دیمحافظت کنخود کودک از خواب  .6

ی که مهم هنگام هایپردازشاز  یاریاست. بسو حیاتی مهم  اریماز کودک بس تکامل یبرا خواب

حافظه و  تقویت، یحس یو عملکردها هاارگان کامل، تعنوان مثال بهافتد. اتان در خواب است اتفاق میکودک

تا کودک بتواند بدون  نگه داریدو آرام  اتان را ساکتاتان باشد محیط کودکحواس. و رشد سالم ،یریادگی

 .برهم زننده خواب، پیوسته و بدون وقفه بخوابد روشن یهاچراغ ایاز حد   یب تی، فعالمزاحم یصداهاوجود 

راحت،  خواب داریدنگه میپوست در تماس پوست به  اتان راکودک که به یاد داشته باشید اغلب اوقا ، وقتی

و  مداوم تامین خواب یمورد چگونگ در یبهداشت یهامراقبت میبا ت .کنیدتری برای او فراهم میآرام و با کیفت

 .دیکن گفتگو پیوسته برای کودک خود

 

 برقرار کنید و ارتباط پیوند حاصلخود با کودک  لمس قیاز طر. 7

 لم س ک ردنباشد. می اتانشما و کودک نیارتباط ب یو برقرار پیوندراه  نیتریو اساس نیاوللمس  

احس اس  ،از طریق لم س ش ما. کودک دیاموزیب او حا یکند تا درباره رفتار و ترجیبه شما کمک م اتانکودک
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Page | 6 را با دق ت تماش ا  کودک خود نحوه پاس  .خواهد کرداحساس  خودبه را اتان عشق  ورا تجربه  تیو امن یراحت

ب ا ای ن ک ار ب ه او ، دیلمس کن یآرامکند. کودک خود را به  هدایتتعامل شما را  کودک، دیدهبو اجازه  کنید

 دس ت کی  ممکن اس ت. اتان را حس کنددستان و حمایتی پرورشیتا کودک لمس مداوم و آرام  دهیدباجازه 

در  ،اشف ب دناط را ای سر کودک  یباال گریدست دقرار دادن با ، و قرار داده کودک یکف پاها اطرافرا  خود

  کنید. نگه داشته و محافظت، او را ایدجمع کرده را کودک )بازوها، و ساق پاها(یو پاها دستکه  یحال

 وب ه خ ود ب هن ب های ن که  خواهد کرد،شما را منتقل به و اعتماد  یمنی، اامر به کودک شما احساس ثبا  نیا

، لطف اً دیارد ینگران ایکه سؤال  یهنگام .ار بگیرداحساس راحتی کرده و آرام و قرکند تا یکودک شما کمک م

ون ه ب ه چگ ک هدر مورد این ،دیکن و مشور  صحبت بخ  نوزادانکودک خود در  یبهداشت یهامراقبت میبا ت

موج ود  کی به عنوان  خود کودک رایمناسب ب ،و راحت میمال یبه روشرا لمس  توانیدمی ممکن وجه نیبهتر

 انجام بدهید، از آنان راهنمایی بگیرد. خودش خاص یپزشک طیو شرات موقعیمنحصر به فرد با 

 

 از کودک خود مراقبت کنید پوست به پوست با تماس  .8

در حالی ک ه ک ودک فق ط ی ک پوش اک باشد.  کینزدبه شما تا واقعاً  دیدهببه کودک خود فرصت 

 نی اب ه  .(دی بند خود را بردار نهیحتما س) دیلخت خود نگه دار نهیس یرا رو او، باشدپوشیده و کامال لخت می

اگر شرایط و وض عیت  .گردداتالق می یی(کانگورومراقبت مراقبت آغوشی) ایاغلب مراقبت پوست به پوست کار 

 هر زم اندر و مراقبت پوست به پوست را شروع کنید،  بعد از تولد عتریسر هرچه دهد،پزشکی کودک اجازه می

 دی در رابطه ب ا فوا یادیز شواهدانجام بدهید.  آن را دیدهیم حیشما ترجکه  یتمد هر به ممکن در طول روز و

 اریخص وص در م ورد ن وزادان بس ، بشماخود برای  نیکودک شما و همچن برای روزانه تماس پوست به پوست

ت اه م د  و کو پیامدهای بهبود و ارتقاء اینها شامل ،گریداز فواید  یاریبس انیدر م .وجود دارد ماریب ایکوچک 

 می باشند. یو شناخت تکاملیبلند مد  
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Page | 7 9. عرضه کنیدبه کودک خود  را (انسان و شیر خود )شیر یپرستار 

ک ودک ش ما  یشما ب را ریکودک شماست و ش یغذا نیبهتردر مقایسه با بقیه شیرها، انسان  ریش

 یه امراقب ت می، با تولد کودکبه محض تهر چه زودتر در صور  امکان  ای، از تولد کودک قبل .آل است دهیا

خ ود  ه ای()پس تان نهیرا از س  ریش  دیتوانیکه چه موقع و چگونه م دیصحبت کن بخ  نوزاداندر  یبهداشت

ارزش مند  یادی ز لی کودک شما است و ب ه دال یبرا عیما یطال، آغوز یعنی شما ریقسمت ش نیاول .بدوشید

 کی از  .کنی د و اهمی ت بدهی د ( حس ابکنی دمی )پمپ وشیددمیکه ی ریهر قطره شروی ، نیبنابرا .است

 و ،کنی د و حمای ت کمکدرخواست بخ  نوزادان در دسترس است، در  یمتخصص نیچن اگر ،یردهیمشاور ش

را  ت انیهانهیس  هنگ امی ک ه به یاد داشته باش ید .کمک بخواهیدپرستار باتجربه  کیاز  اگر در دسترس نبود

 و ری نظیب یکه عطر و بو یاپارچه ایپتو  ای کنید و لمس نگاه یا او راخود  کودکبه دوشید کنید و میپمپ می

ش یر  کن د ت ایکمک م امر نی. ابا خود به همراه داشته باشید رساند رابه مشام شما میرا  کودک منحصر بفرد

 یک اف ریش  هیقادر به ته وجود داشته باشد که شما ییهاچال  یلیبه هر دل اگر .پیدا کند انیتر جرراحت شما

 ابت دا،از هم ان  .دی س وال کنو وج و پ رساهدا کنن ده  یانسان ریش دسترسی به، درمورد نباشید از سینه خود

ه ای و نوک پس تان لخت شما استراحت کند نهیس روی فراهم کنید تا کودککودک خود  یرا برا ییهافرصت

و ب ه  خواهد کردشما کمک  ریش جریان به نی. اا جستجو کندها ربا لب و دهان خود آنو  بلیسد، یدبوشما را ب

است کودک شما  ممکن .بمکد را کرده و آن دایپ جیرا به تدر شمانوک پستان  تا کندیکمک منیز کودک شما 

ش ده اس ت در ح الی ک ه او ک ه وارد مع ده  ینیب داخلنازک  ظریف و لوله کی قیشما را از طر ریش لیدر اوا

خ وردن  ریش توانایی مکی دن و  جیتدر به .کند افتیدرکند، سینه شما را جستجو میو  دیبوپستان شما را می

بخ   لذ تجربه یک به را کردن همواره تاذیه که به یاد داشته باشیدتر خواهد شد. تر و آسانیکودک شما قو

موج ب  هی نگام تاذآرام کودک در ه و مالیم شما و لمس حضور .تبدیل کنید تانخودکودک و  یبرا یو مثبت

 رفت ار ک ودکب ا مطابق جریان شیر را  دیتا بتوان دینگه دار طوری را ری. سرنگ ششدخواهد  اوی راحتآرام  و 

را ب رای ای پای ه ،کودک خود هیاز تاذ یبخش به عنواناز همان ابتدا، همراهی شما  پی  ببرید. در طول تاذیه

ت وان ک ه  خود را تا مادامی کودک .خواهدکردبرقرار  ندهیدر آ هیتاذ بخ  ازآرامبخ  و لذ  یهاتجربه ایجاد

از س ینه خ ود هنگامی که شما ش یرخودتان را آم اده و . دیکن هیتاذاز سینه خودتان دهد یشما اجازه م یبدن

 خواهد داشت. در بر را کنید، این کار برای کودک و خود شما مزایا و فواید زیادیکودک را تاذیه می
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Page | 8 10.  و ترغیب کنیدخود ترویج  کودک تیو امن یراحت یبرارا  دنیمکعمل 

، انگش تان هستند رحم در حال رشد داخله ک ی، در حالبیستم حاملگی هایهفتهاز حدود  کودکان

 بخ  ن وزادانکه در  یهنگام دنیمک یانگشتان خود برا یجستجو بههمچنان  نهاآ. مکندخود را میو دستان 

-ممک ن اس ت نگ ه گاهی اوق ا ، .کندیو آرام م ساکتآنها را  ،مکیدن رسدیه نظر مبدهند. ، ادامه میهستند

. ک ار س خت و دش واری باش د شما برای کودک ،با لذ  برای مکیدن شست در دهان ایانگشت داشتن طوالنی 

 دنی مکاو ب رای  یو جس تجو ش تریب یناراحت اعتراض، و کند و منجر به دیممکن است کودک شما را ناام نیا

 کی و مالیم ت  ی، ب ه آرام چیزی ب رای مکی دن اس ت دنبالکودک شما  یوقتتوجه کنید  .شود دیگری زیچ

خواه د به ک ودک ش ما کم ک  ادیبه احتمال ز امر نیا به او بدهید تا بمکد.اندازه مناسب را  باپستانک کوچک 

کفای ت و شما از ، کودک بخ لذ  دنیاز مک تی. با حمابا رضایت و خشنودی به خواب برودتا آرام شود و  کرد

  .دیکنیم تیحما  ماندنو آرام  ،آرام  احساس یریادگیدر  شایستگی او

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.خود اعتماد کنید و به خود اعتماد کنید از همه مهمتر، به کودک  
میالدی( 2020شمسی )سال  1399فدراسیون جهانی نیدکپ، سال   

 
Most importantly, trust your baby and trust yourself. 
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