Mabuti para sa mga magulang


Makakatulong sa iyo upang makilala mo ang
iyong sanggol

Paano ligtas na ginagawa ang
“skin-to-skin”
•

Maupo o bahagyang humiga nang
nakasandal, sa isang maginhawang
posisyon.

•

Iharap ang mukha ng iyong sanggol sa
isang posisyon na maaari siyang
huminga nang maginhawa.



Nagbibigay-daan upang masilayan ng iyong
sanggol ang iyong mga mata



Makakatulong upang makapag-bonding
kayo ng iyong sanggol



Dinaragdagan ang iyong tiwala sa pagaalaga sa iyong sanggol



Nakakapag-pababa ng iyong presyon ng
dugo



Nakakapag-pabagal ng tibok ng iyong puso



Nakakapag-parami ng “love hormones”

•



Binabawasan ang pagkakataon na makaroon
ng post-partum depression

Takpan ng isang manipis na kumot ang
likod ng iyong sanggol.

•

Hayaang manatili ang iyong sanggol sa
iyong dibdib hangga't maaari habang
gising ka.

•
•

Tiyakin na nakikita mo ang ilong at
bibig ng iyong sanggol.
Ipuwesto ang mga hita at paa ng
sanggol at ang kanyang mga kamay
malapit sa kanyang mukha.

Kung mayroon kang anumang mga
katanungan tungkol sa ligtas na paraan ng
“skin-to-skin”, tanungin ang nars ng iyong
sanggol.

Gusto mo ba ng karagdagang kaalaman
tungkol sa “skin-to-skin”?

Fraser Health
fraserhealth.ca
I-search ang “safe skin-to-skin”
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Safe
Skin-to-Skin Cuddling

O i-scan ang QR code
na ito

At para sa mga ina:
 Nakakatulong upang magkaroon ng mas
maraming gatas sa suso


Ang Ligtas na
"Skin-to-Skin"
na Pagyakap
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Ligtas na paraan ng “Skin-to-skin”
– Parehong nakalantad ang dibdib –

Hindi pinapalitan ng impormasyon na ito ang payo
na ibinigay sa iyo ng iyong tagabigay ng
pangangalagang pangkalusugan.
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Bakit mabuti para sa sanggol ang ligtas na “skin-to-skin” na pagyakap
Ito ay lumilikha ng isang natural na
kapaligiran

Ang Ligtas na "Skin-to-Skin" na
Pagyakap

Nagpapahusay ng mga sistemang
pangkatawan

Ang lahat ng mga sanggol ay nasisiyahan sa
“skin-to-skin time” kapiling ng mga magulang.

Matapos na ipanganak ang sanggol, ang
pang-amoy at pandama ay mahalaga. Ang
unang 2 oras pagkatapos na ipanganak,
nagsisimula ang utak ng sanggol na gumawa
ng maraming mga koneksyon na maaaring
magkaroon ng panghabang-buhay na epekto sa
pag-aaral at pag-uugali ng bata. Ang iyong
pagyakap at ang iyong amoy ay nakakatulong sa
pagbubuo ng mga koneksyong ito.

Ang pinakamahusay na paraan upang
mapangalagaan ang mga sistemang
pangkatawan ng iyong sanggol ay ang
“skin-to-skin” na pagyakap sa iyong sanggol.

Kapag niyayakap nang “skin-to-skin”, ang iyong
sanggol ay:
− naririnig niya ang tibok ng iyong puso at ang
iyong tinig
− naaamoy niya ang iyong balát at ang gatas sa
iyong suso
− nararamdaman niya ang iyong paghinga at
paggalaw
− nahahawakan niya ang iyong balát
− mas malamang na hindi siya umiyak
Sa kabuuan, nakakatulong ito sa iyong sanggol
na umangkop sa mundo sa labas ng iyong
sinapupunan.

Nakakatulong din ang iyong tinig sa iyong
sanggol upang matuto ng wika. Ang “skin-toskin” ay isang mainam na oras upang kausapin,
kantahan, at bumasa ng kwento para sa iyong
sanggol.
Ayon sa mga pag-aaral ay ligtas ang
“skin-to-skin” na pagyakap sa mga sanggol:
− nagbibigay ito ng magandang simula sa
pagdibelop ng damdamin ng iyong sanggol
habang siya’y lumalaki

Ligtas na paraan ng “Skin-to-skin”
– Parehong nakalantad ang dibdib –

− nagbubuo ito ng tiwala sa pagitan mo at ng
iyong sanggol
− nagpapaunlad ng kumpiyansa sa sarili ng
iyong sanggol at nagpapahusay ng kanilang
mga pakikipag-ugnayan sa lipunan sa
kanilang pag-edad

Alam mo ba?
Kapag ang isang sanggol ay hindi niyayakap nang “skinto-skin” ng kanilang mga magulang, dumarami ang stress
hormones ng sanggol. Ito ay nagpapahirap sa katawan
ng sanggol na kontrolahin ang kanyang temperatura at
bilis ng tibok ng puso. Ang pagtaas ng stress hormones
ay nakakapinsala din sa utak ng isang sanggol.

Ang Ligtas na "Skin-to-Skin" na Pagyakap Safe Skin-to-Skin Cuddling

Nakakatulong sa pagpapasuso

Inirerekumenda ng World Health Organization na ang lahat
ng mga sanggol ay mananatiling “skin-to-skin” sa kanilang
mga ina hanggang pagkatapos ng unang pagpapasuso.
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Maaaring makatulong ang “skin-to-skin”
sa iyong sanggol na mapanatili:
− na matatag ang mga rate ng tibok ng puso
at paghinga
− na mayroong normal level na asukal sa dugo
o blood sugar
Ang “skin-to-skin” ay nakakatulong sa iyong
sanggol na mapanatiling normal ang kanyang
temperatura. Ang “skin-to-skin” sa ina ay
maaaring itaas ang temperatura ng isang sanggol
hanggang sa 2°C o ibaba ito ng 1°C.
Gayundin, inilalantad ng “skin-to-skin” ang
iyong sanggol sa mabuting mga bakterya sa
iyong balát at nakakatulong itong protektahan
ang iyong sanggol.

Pinakamahusay dapat na magkaroon ka ng
tuluy-tuloy na “skin-to-skin” sa sanggol sa
unang 2 oras pagkatapos itong ipanganak.
Iminumungkahi din namin na ligtas mong
yakapin nang “skin-to-skin” ang iyong sanggol
sa loob halos ng susunod na 24 oras, at hangga't
maaari pagkatapos nito. Mas maraming
“skin-to-skin”, mas mabuti para sa sanggol.
Kapag malapit sa iyo ang iyong sanggol at
naaamoy ka niya ay nakakatulong ito sa iyong
sanggol na hanapin at sumuso sa iyong suso. Sa
kanyang pag-amoy at kaunting tulong mo, ang
iyong sanggol ay madaling makakasuso sa iyo.

Mga palatandaan na gutom ang sanggol:
− lumilinga-linga ang ulo patungo sa dibdib mo
− pagbubukás at pagsasara ng bibig
− pagsuso sa mga daliri o balát
− paglalagay ng kamay sa bibig

Tingnan sa likod over…

