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 ینوالد یسودمند برا 
 تا شما کودک خود را  کندیکمک م

 یدبشناس
 تا بھ  دھدیشما و نوزاد امکان م بھ

 یدنگاه کن یکدیگرچشمان 
 تا با کودک خود  کندیشما کمک م بھ

 یدبرقرار کن یعاطف یوندپ
 مراقبت از  یبھ نفس شما برا اعتماد

 دھدیم یشکودک را افزا
 دھدیخون شما را کاھش م فشار 
 کندیقلب شما را آھستھ م ضربان 
 دھدیم یش"ھورمون عشق" را افزا 
 یمانپس از زا یابتال بھ افسردگ احتمال 

 دھدیرا کاھش م

 
 

 :مادران یو برا
 در پستان کمک  یرش یدتول یشبھ افزا

 کندیم
 کندیکمک م یمانپس از زا یبھبود  بھ 
 یشمادر را افزا یرش ھایھورمون 

 دھدیم

 یمنیچگونھ تماس پوست با پوست را با ا
 یمانجام دھ

 یراحت، بھ حالت کم یتیدر وضع •
 .یددراز بکش یا ینیدصاف بنش

طرف  یککودک خود را بھ  صورت •
ھ ک یدقرار دھ یتیو در موقع یدبچرخان

 بھ کودک اجازه تنفس آسان بدھد.
و دھان  ینیکھ ب یدحاصل کن اطمینان •

 .ینیدبب توانیدیکودک خود را م
و  یدکودک را بھ باال جمع کن پاھای •

بھ صورتش  یکراتا  نزد یشھادست
 .یاوریدباال ب

 یپتو یککودک خود را با  پشت •
  .یدنازک بپوشان

 ید،ھست یدارکھ ب یتا زمان بگذارید •
کھ ممکن است  یکودک شما تا حد

  شما بماند. ینھس یرو
 یمناگر در مورد تماس پوست با پوست ا

از پرستار کودک خود  ید،دار یپرسش
 .یدبپرس

 
 یمنتماس پوست با پوست ا

 -برھنھ  ینھبرھنھ بھ س ینھس -

در مورد تماس پوست بھ پوست  یدخواھ یم یاآ
 ید؟بدان یشترب

Fraser Health 
fraserhealth.ca 

"تماس پوست با پوست ایمن  
)safe skin-to-skin "( 

 را جستجو کنید
 

 
را اسکن  QRکد  ینا یا

 یدکن
HealthLinkBC 
healthlinkbc.ca 

 "بھترین شانس کودک 
)Baby’s Best Chance"( 

 را جستجو کنید
 

 
را اسکن  QRکد  ینا یا

 یدکن
Perinatal Service BC 

perinatalservicesbc.ca 
"مراقبت کانگورویی 

)Kangaroo Care"(  
 را جستجو کنید

 

 
را اسکن  QRکد  ینا یا

 یدکن
Unicef UK 

unicef.org.uk/babyfriendly 
 "تماس پوست با پوست 

)skin to skin "( 
 را جستجو کنید

 
را اسکن  QRکد  ینا یا

 یدکن

 
 
 

 بغل کردن پوست 
 یمنبھ پوست ا
Safe  

Skin-to-Skin Cuddling 
 

 
 

 کودک یسودمند برا
 شما یسودمند برا

Good for Baby 
Good for You 
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 کودک سودمند است؟ یبرا یمنچرا بغل کردن پوست بھ پوست ا

 …overادامھ پشت برگھ  Safe Skin-to-Skin Cuddling یمنبغل کردن پوست بھ پوست ا

 کندیم یجادا یعیطب یمکان
ھمھ نوزادان از زمان تماس پوست با پوست با 

 .برندیسود م ینشانوالد

کھ کودک در تماس پوست بھ پوست نگھ  یھنگام
 :شودیداشتھ م
 شنودیشما را م یتپش قلب شما و صدا −
 کندیشما را حس م یرپوست و ش بوی −
و حرکت شما را احساس  یدنکش نفس −

 کندیم
 کندیشما را لمس م پوست −
 کمتر است اشیھگر احتمال −

کند تا بھ  ی، بھ کودک شما کمک م یبھ طور کل
 .جھان خارج از رحم عادت کند

 
 

 

 یمنتماس پوست با پوست ا
 -برھنھ  ینھبرھنھ بھ س ینھس -

 

 کندیبھ رشد مغز کمک م
ساعت  2مھم ھستند. در  لمسو  بوھنگام تولد ، 

ارتباطات  یجاداول پس از تولد، مغز شروع بھ ا
مادام العمر بر  یرتأث تواندیکھ م کندیم یادیز

ا بھ شم یو رفتار داشتھ باشد. لمس و بو یادگیری
  .کندیارتباطات کمک م ینا یجادا

 یادگیریشما بھ کودک شما در  یصدا ینھمچن
. زمان تماس پوست با پوست کندیزبان کمک م

صحبت، آواز خواندن و  یبرا یزمان مناسب
 .کودکتان است یخواندن برا

کھ نوازش پوست بھ  گویندیمطالعات بھ ما م
 :یزندگ یلدر اوا یمنپوست ا
کودک  یرشد عاطف یبرا یشروع خوب −

 کندیشما فراھم م
 کندیم یجادشما و کودک شما اعتماد ا بین −
بھ نفس نوزاد و بھبود روابط  اعتماد −

را ارتقا  یدر ادامھ زندگ یاجتماع
 بخشدیم

 
 

 دانستید؟یم یاآ
با کودک خود تماس پوست با  ینچنانچھ والد

استرس  یپوست برقرار نکنند، ھورمونھا
شود  یکار باعث م ین. اشوندیم یدارکودک پد

بدن کودک بتواند دما و ضربان قلب را کنترل 
استرس  یھورمونھا یش، افزا ینکند. ھمچن

  مغز کودک مضر است. یبرا

 بخشدیبدن را بھبود م ھاییستمس
بدن کودک  ھاییستمس یمتنظ یراه برا ینبھتر

تماس پوست بھ پوست  یقنوازش کودک از طر
 .است

بھ کودک کمک  تواندیتماس پوست بھ پوست م
 :کند تا
ضربان قلب و تنفس خود را ثابت نگاه  −

 دارد
 نگاه دارد یعیقند خون را در حد طب −

 یتماس پوست با پوست بھ ثابت نگھ داشتن دما
. تماس پوست با پوست با کندیکودک کمک م

 2تواند درجھ حرارت کودک را تا  یمادر م
درجھ  1آن را تا  یاباال ببرد  یگراددرجھ سانت

 .کاھش دھد یگرادسانت

تماس پوست با پوست کودک شما را در  ین،ھمچن
پوست شما قرار  یخوب رو ھاییمعرض باکتر

امر بھ محافظت از کودک شما  ینو ا دھدیم
 .کندیکمک م

 کندیکمک م یردھیبھ ش
کھ ھمھ  کندیم یھتوص یسازمان بھداشت جھان
در تماس پوست با  یھتغذ یننوزادان تا بعد از اول

  .پوست با مادران بمانند

 

ساعت اول پس از  ۲تا  یدآل ، شما با یدهدر حالت ا
  .یدتولد، تماس مداوم پوست بھ پوست داشتھ باش

 ۲۴در اکثر اوقات  کنیمیم یشنھادپ ینما ھمچن
 یزساعت پس از تولد و تا حد امکان بعد از آن ن

کودک خود را در تماس پوست با پوست 
 یشتر. ھرچھ تماس پوست بھ پوست بیددارنگھ

 .باشد، بھتر است

بودن بھ شما و بو کردن شما بھ کودک  یکنزد
تا جستجو کردن پستان  با دھان  کندیشما کمک م

كمك، نوزاد شما  ی. با بو و اندکیاموزدرا ب
 .و بمکد یردشما را بگ ینھتواند سمي

 :یعالئم گرسنگ
جستجو با دھان  یاچرخاندن سر بھ جلو  −

 ینھس یرو
 باز و بستھ کردن دھان −
 پوست یاانگشتان  یدنمک −
 گذاشتن دست بھ دھان −

 یعالئم گرسنگ
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