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ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﮐودک ﺧود را
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻧوزاد اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﭼﺷﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐودک ﺧود
ﭘﯾوﻧد ﻋﺎطﻔﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از
ﮐودک را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد
ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد
ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺷﻣﺎ را آھﺳﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧد
"ھورﻣون ﻋﺷﻖ" را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد
اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻓﺳردﮔﯽ ﭘس از زاﯾﻣﺎن
را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد

ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت را ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ
اﻧﺟﺎم دھﯾم
•
•

•
•

•
•

در وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﻣﯽ
ﺻﺎف ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺷﯾد.
ﺻورت ﮐودک ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ طرف
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد و در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐودک اﺟﺎزه ﺗﻧﻔس آﺳﺎن ﺑدھد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن
ﮐودک ﺧود را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﭘﺎھﺎی ﮐودک را ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و
دﺳتھﺎﯾش راﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻورﺗش
ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورﯾد.
ﭘﺷت ﮐودک ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺗوی
ﻧﺎزک ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ھﺳﺗﯾد،
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
روی ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد.

اﮔر در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت اﯾﻣن
ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ،از ﭘرﺳﺗﺎر ﮐودک ﺧود
ﺑﭘرﺳﯾد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد؟
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و ﺑرای ﻣﺎدران:
 ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد ﺷﯾر در ﭘﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد
 ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ﭘس از زاﯾﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد
 ھورﻣونھﺎی ﺷﯾر ﻣﺎدر را اﻓزاﯾش
ﻣﯽدھد

ﺑﻐل ﮐردن ﭘوﺳت
ﺑﮫ ﭘوﺳت اﯾﻣن
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ﺳودﻣﻧد ﺑرای ﮐودک
ﺳودﻣﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ
Good for Baby
Good for You

© Fraser Health

ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت اﯾﻣن
 -ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ -
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ﭼرا ﺑﻐل ﮐردن ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت اﯾﻣن ﺑرای ﮐودک ﺳودﻣﻧد اﺳت؟
ﻣﮑﺎﻧﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد

ھﻣﮫ ﻧوزادان از زﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺑﺎ
واﻟدﯾﻧﺷﺎن ﺳود ﻣﯽﺑرﻧد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک در ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود:
 −ﺗﭘش ﻗﻠب ﺷﻣﺎ و ﺻدای ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻧود
 −ﺑوی ﭘوﺳت و ﺷﯾر ﺷﻣﺎ را ﺣس ﻣﯽﮐﻧد
 −ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن و ﺣرﮐت ﺷﻣﺎ را اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧد
 −ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﻣﯽﮐﻧد
 −اﺣﺗﻣﺎل ﮔرﯾﮫاش ﮐﻣﺗر اﺳت
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ  ،ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج از رﺣم ﻋﺎدت ﮐﻧد.

ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت اﯾﻣن
 -ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑرھﻧﮫ -

ﺑﮫ رﺷد ﻣﻐز ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد

ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد  ،ﺑو و ﻟﻣس ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .در  2ﺳﺎﻋت
اول ﭘس از ﺗوﻟد ،ﻣﻐز ﺷروع ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت
زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ﺑر
ﯾﺎدﮔﯾری و رﻓﺗﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻟﻣس و ﺑوی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾﺟﺎد اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺻدای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﯾﺎدﮔﯾری
زﺑﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .زﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت
زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺻﺣﺑت ،آواز ﺧواﻧدن و
ﺧواﻧدن ﺑرای ﮐودﮐﺗﺎن اﺳت.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧوازش ﭘوﺳت ﺑﮫ
ﭘوﺳت اﯾﻣن در اواﯾل زﻧدﮔﯽ:
 −ﺷروع ﺧوﺑﯽ ﺑرای رﺷد ﻋﺎطﻔﯽ ﮐودک
ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد
 −ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﮐودک ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد
 −اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧوزاد و ﺑﮭﺑود رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ را ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽﺑﺧﺷد

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد؟
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ ﮐودک ﺧود ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ
ﭘوﺳت ﺑرﻗرار ﻧﮑﻧﻧد ،ھورﻣوﻧﮭﺎی اﺳﺗرس
ﮐودک ﭘدﯾدار ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود
ﺑدن ﮐودک ﺑﺗواﻧد دﻣﺎ و ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب را ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن  ،اﻓزاﯾش ھورﻣوﻧﮭﺎی اﺳﺗرس
ﺑرای ﻣﻐز ﮐودک ﻣﺿر اﺳت.
ﺑﻐل ﮐردن ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت اﯾﻣن

Safe Skin-to-Skin Cuddling

ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑدن را ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷد

ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑدن ﮐودک
ﻧوازش ﮐودک از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت
اﺳت.
ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐودک ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد ﺗﺎ:
 −ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﺗﻧﻔس ﺧود را ﺛﺎﺑت ﻧﮕﺎه
دارد
 −ﻗﻧد ﺧون را در ﺣد طﺑﯾﻌﯽ ﻧﮕﺎه دارد
ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دﻣﺎی
ﮐودک ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺑﺎ
ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺟﮫ ﺣرارت ﮐودک را ﺗﺎ 2
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ﯾﺎ آن را ﺗﺎ  1درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﮐﺎھش دھد.
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت ﮐودک ﺷﻣﺎ را در
ﻣﻌرض ﺑﺎﮐﺗریھﺎی ﺧوب روی ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ ﻗرار
ﻣﯽدھد و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐودک ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﮫ ﺷﯾردھﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻧوزادان ﺗﺎ ﺑﻌد از اوﻟﯾن ﺗﻐذﯾﮫ در ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ
ﭘوﺳت ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺑﻣﺎﻧﻧد.
© Fraser Health

در ﺣﺎﻟت اﯾده آل  ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻋت اول ﭘس از
ﺗوﻟد ،ﺗﻣﺎس ﻣداوم ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم در اﮐﺛر اوﻗﺎت ۲۴
ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺗوﻟد و ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﻌد از آن ﻧﯾز
ﮐودک ﺧود را در ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت
ﻧﮕﮫدارﯾد .ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎﺷد ،ﺑﮭﺗر اﺳت.
ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺑو ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐودک
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐردن ﭘﺳﺗﺎن ﺑﺎ دھﺎن
را ﺑﯾﺎﻣوزد .ﺑﺎ ﺑو و اﻧدﮐﯽ ﻛﻣك ،ﻧوزاد ﺷﻣﺎ
ﻣﻲﺗواﻧد ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮕﯾرد و ﺑﻣﮑد.

ﻋﻼﺋم ﮔرﺳﻧﮕﯽ:
−

−
−
−

ﭼرﺧﺎﻧدن ﺳر ﺑﮫ ﺟﻠو ﯾﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﺑﺎ دھﺎن
روی ﺳﯾﻧﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن دھﺎن
ﻣﮑﯾدن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﯾﺎ ﭘوﺳت
ﮔذاﺷﺗن دﺳت ﺑﮫ دھﺎن
اداﻣﮫ ﭘﺷت

ﺑرﮔﮫ…over

