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 شيء جید لألمھات واآلباء 
 یساعدك في التعرف على طفلك  
  یسمح لك ولطفلك في النظر في عیني

 أحدكما اآلخر
 یساعد على بناء الروابط مع طفلك 
 یزید من ثقتك في رعایة طفلك 
 یقلل ضغط الدم  
 قلبك یبطيء من نبضات 
 یزید من "ھرمونات الحب" 
  یقلل من فرص اإلصابة بإكتئاب بعد

 الوالدة

 
 
 بالنسبة لألمھات:و

 یساعد في زیادة إنتاج حلیب الثدي 
 یساعد في عملیة التعافي من الوالدة 
 یزید من كمیة ھرمونات حلیب الثدي 

 

 كیفیة القیام بمالمسة الجلد للجلد بشكل سلیم
إجلسي أو إستلقي بحیث تكونین قلیالً  •

 إلى األعلى، في وضعیة مریحة.
أدیري وجھ طفلك الرضیع إلى إحدى  •

الجھتین بوضعیة تسمح لھ بالتنفس بكل 
 سھولة.

تأكدي من رؤیة أنف وفم طفلك  •
 الرضیع.

بادري بوضع یدك على قدمي الطفل  •
 وأجلبي یدیھ قریباً من وجھك.

 .غطي ظھر الطفل ببطانیة رقیقة •
تأكدي من بقاء طفلك الرضیع فوق  •

صدرك ألطول فترة ممكنة عندما 
  تكونین مستیقظة.

إذا كانت لدیك أسئلة عن مالمسة الجلد للجلد 
بشكل سلیم، بادري باإلستفسار من ممرضة 

 طفلك الرضیع.

 
 مالمسة الجلد للجلد بشكل سلیم

 -العاري  للصدرمالمسة الصدر العاري  -

ھل ترغب في معرفة المزید عن مالمسة الجلد 
 للجلد؟

 مدیریة صحة فریزر
fraserhealth.ca 

إبحث عن "مالمسة الجلد للجلد  
 بشكل سلیم"

 
 

اإلستجابة أو إمسح رمز 
 السریعة

 ھیلث لینك بي سي
healthlinkbc.ca 

إبحث عن "أفضل فرصة للطفل 
 ’الرضیع"

 
 

أو إمسح رمز اإلستجابة 
 السریعة

 خدمة الفترة المحیطة بالوالدة 
 في بي سي

perinatalservicesbc.ca  
 إبحث عن "رعایة الكنغر"

 
 

أو إمسح رمز اإلستجابة 
 السریعة

جمعیة الیونیسیف في المملكة 
 المتحدة

unicef.org.uk/babyfriendly 
 "مالمسة الجلد للجلد"بحث عن إ

 
 

أو إمسح رمز اإلستجابة 
 السریعة

 
 
 

 مالمسة الجلد للجلد 
 بشكل سلیم

Safe  
Skin-to-Skin Cuddling 

 

 
 

 جید للطفل الرضیع
 جید لك

Good for Baby 
Good for You 
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 لماذا تعتبر مالمسة الجلد للجلد بشكل سلیم جیدة للطفل

 …overتتمة  Safe Skin-to-Skin Cuddlingمالمسة الجلد للجلد بشكل سلیم 

 ً  یخلق مكاناً طبیعیا
یستفید جمیع األطفال الرضع من وقت مالمسة 

 .مع أمھاتھم وآبائھمالجلد للجلد 

 مالمسة الجلد للجلد، فإن طفلك: عند
 یسمع نبضات قلبك وصوتك −
 یشم رائحة جلدك وحلیب الثدي −
 یحس بشھیقك وتنقلك −
 یلمس جلدك −
 عرضة للبكاء یكون أقل −

عموماً، ھذه المالمسة تساعد طفلك على التأقلم مع 
 .عالمھ الجدید خارج الرحم

 
 
 
 

 مالمسة الجلد للجلد بشكل سلیم
 -العاري  للصدرمالمسة الصدر العاري  -

 

 یساعد على تطور الدماغ
ي ھامة. ف اللمسو الشمعند الوالدة، تعتبر حاستي 

الساعتین األولیتین بعد الوالدة، یبدأ الدماغ في 
عمل روابط كثیرة تكون لدیھا تأثیر ھام على 

التعلیم والسلوك یدوم العمر كلھ. یساعد مالمستك 
  ورائحتك في بناء ھذه الروابط.

وصوتك أیضاً یساعد طفلك على تعلم اللغة. 
 مالمسة الجلد للجلد یعتبر وقتاً جیداً للتحدث

 والغناء والقراءة لطفلك.

تخبرنا الدراسات بأن مالمسة الجلد للجلد في 
 مرحلة مبكرة من الحیاة:

 یعطي طفلك بدایة طیبة في النمو العاطفي −
 یؤدي إلى بناء الثقة بینك وبین طفلك −
یؤدي إلى تعزیز ثقة الطفل بنفسھ وتقویة  −

العالقات اإلجتماعیة في وقت الحق في 
 الحیاة

 
 
 
 
 
 

 تعلم؟ھل 
إذا لم یتم وضع الطفل بمالمسة الجلد للجلد مع 

ھرمونات التوتر لدى الطفل.  أمھاتھم، ترتفع
ویجعل ھذا من الصعب أن یتحكم جسم الطفل 

بالحرارة ومعدل نبضات القلب. وأیضاً، إن 
  زیادة ھرمونات التوتر تضر بدماغ الطفل.

 تطویر أجھزة الجسم
طفلك ھو في  إن أفضل طریقة لتنظیم أجھزة جسم

 مالمسة الجلد للجلد.

مالمسة الجلد للجلد یساعد طفلك على المحافظة 
 على:
 إستقرار معدل نبضات القلب والتنفس −
 السكر في الدم بمستویاتھ اإلعتیادیة −

مالمسة الجلد للجلد یساعد على إستقرار درجة 
حرارة طفلك. یمكن لمالمسة الجلد للجلد أن یؤدي 

طفلك بمعدل درجتین  إلى إرتفاع درجة حرارة
 مئویتین أو تخفیضھا بمعدل درجة مئویة واحدة.

إن مالمسة الجلد للجلد یعرض طفلك أیضاً إلى 
البكتیریا الجیدة من جلدك ویساعد ذلك في حمایة 

 طفلك.
 
 

 یساعد في عملیة الرضاعة الطبیعیة
تنصح منظمة الصحة العالمیة على ضرورة بقاء 

لد للجلد مع أمھاتھم جمیع األطفال بمالمسة الج
  .لحین اإلنتھاء من الرضاعة األولى

 

من الناحیة المثالیة، ینبغي أن تستمر مالمسة الجلد 
  للجلد في الساعتین األولى بعد الوالدة.

نقترح أیضاً على أن تقومي بشكل سلیم في وضع 
طفلك بمالمسة الجلد للجلد في معظم الوقت خالل 

ساعة، وألكثر فترة ممكنة بعد ذلك. كلما  24
 إزدادت مالمسة الجلد للجلد، كلما كان ذلك أفضل.

أن یكون الطفل قریباً منك و أن یشم رائحتك  
یساعد طفلك على تعلم اإلتصال والبحث عن 

الثدي. من خالل الرائحة وبمساعدة قلیلة جداً، 
یمكن لطفلك الوصول إلى حلمة الثدي والبدء 

 بالرضاعة.

 :عالمات الجوع
 دوران الرأس بإتجاه الصدر أو البحث عنھ −
 فتح وغلق الفم −
 مص االصابع أو الجلد −
 وضع الید في الفم −
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