ضن ا ْل َيد‘
إعطاء ’ ُح ْ
عندما ال يتمكن رضيعك من الخروج من جھاز
حاضنة ُ
الخ ّدج ،يمكنك إعطاء طفلك ’حضن ال َيد‘.

Arabic

وح َدة العناية ال ُم َر َّكزة
ْ
لِحديثي الوالدة
Skin-to-Skin Cuddling

طريقة حضن ال َيد:
• قرِّبي ذراعيْ الرضيع معا ً بحيث تكون أمام جسد
الرضيع.
شكل ُم ْن َحني كالكوب ،بحيث تحيط
• اِجعلي يدك في
ٍ
ُ
اليد برأس رضيعك ِبلطف.
شكل ُم ْن َحني كالكوب،
• اِجعلي يدك األخرى في
ٍ
ُ
بحيث تحيط اليد ِب َقدم رضيعك ِبلطف.

Neonatal Intensive
Care Unit

حافظي على يد ْيك ثابتة و ھادئة حين تعطي
رضيعك حضن ال َيد.

ش َرة بال َب َ
ضنُ ال َب َ
ش َرة
ُح ْ

•

ش َرة بال َب َ
ضن ال َب َ
ش َرة
َك ْيف َية االستعداد لِ ُح ْ
•

•

•

•

•

Good for Baby
Good for You
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استعدي ِلحضْ ن البشرة بالبشرة مع طفلك .اِجلسي
لمدة ساعة واحدة على األقل ،و ُيفضل أن تجلسي
أطول.
لفترة َ

ش َرة بال َب َ
ضن ال َب َ
ش َرة
عندما تعطي رضيعك ُح ْ

•

للرضيع
ج ّي ٌد ّ
ج ّي ٌد لك

تحدثي إلى ممرضة رضيعك حول وقت و كيفية
امساك رضيعك بطريقة حُ ضْ ن البشرة بالبشرة.

وضع
أديري وجه رضيعك إلى جانب واحد في
ٍ
يسمح للرضيع بالتنفس بسھولة.
ا ِْث ِني سا َقيْ رضيعك الى األعلى واجعلي يديه إلى
فوق بقرب وجھه .
ِّ
غطي ظھر رضيعك .قد ُيستحسن تغط َية رأس
رضيعك كذلك.
دَ عي رضيعك يبقى على صدرك لمدة ساعة
واحدة على األقل .كلما زاد َتالمسُ البشرة
بالبشرة ،كلما كان ذلك أفضل.

الر َوابط بين الرضيع و َوالِ َد ْي ِه
َي ْبنِي ّ
حُضْ نُ البشرة بالبشرة )أو الجلد بالجلد( ھو وسيلة
رائعة للتعرف على رضيعك  .وتشير الدراسات إلى
أن حُضْ نُ البشرة بالبشرة في وقت مبكر من الحياة
يعطي رضيعك بداية جيدة في النموّ عاطفيا ً و يخلق
الثقة بينك وبين رضيعك.

ج ّي ًد لآلباء واألمھات أيضا ً
 يساعدك على ربط اآلواصر مع رضيعك
 يزيد من ثقتك في رعاية رضيعك
لألمھات:
 يخفض ضغط الدم
 يبطئ ضربات القلب
 يساعد على انتاج المزيد من حليب ّ
الث ْدي
ْ
ئام الجروح
 يساعد في ال ِت ِ
 ُيقلّل من فرص االصابة باالكتئاب بعد الوالدة

الرضع
ضن البشرة بالبشرة ج ّيداً لألطفال ّ
لماذا يعتبر ُح ْ
Why skin-to-skin cuddling is good for baby

يساعد في الرضاعة الطبيعية

سن أجھزة الجسم
ُي َح ِّ

َك ْونُ رضيعك قريبا ً منك ويش ّم رائحتك يساعده في
تعلُّم كيفية تتبع ّ
الثديِ والبحث عنه .مع القليل من
المساعدة ،يمكن لرضيعك يتعلم كيف يتعلق و يمْ تصّ .
إذا بدأ طفلك بالتحرك والبحث عن ّ
الث ْدي ،فتحدثي مع
ممرضة رضيعك بخصوص مساعدة رضيعك على
التعلّق ْ
بالثدي.
عالمات الجوع:
َ −ت َح ُّول اتجاه الرأس نحو الصدر أو اإللتفاف َح ْول
الصدر
 −فت ُح وإغالق الفم
َ −مصُّ األصابع أو ال َب َشرة
 −وضع اليد إلى الفم
ّ
حتى األطفال الرّ ضع الخ َّدج يمكنھم ممارسة التعلق
ْ
بالثدي والرضاعة الطبيعية.

ش َرة لِ ْل َب َ
ُمال َمسة ال َب َ
ش َرة

أفضل طريقة لتنظيم أجھزة جسم رضيعك ھو حُضْ نُ
البشرة بالبشرة.

صدر العاري -
صدر العاري على ال ّ
 -ال ّ

يخلق مكانا ً طبيعيا ً

حُضْ نُ البشرة بالبشرة يمكن أن يساعد رضيعك على
الحفاظ على:
 −مع ّدل القلب والتنفس ثابتا ً
 −نسبة ال ّسكر في الدم عند مستوياتھا الطبيعية

تطور
يساعد الدماغ على ال ّ

دماغ طفلك ين ُمو  4مرات في الحجم ما بين 24
ص ْوتك ،و ش ّم
أسبوعا ً و  40أسبوعا ً من الحمْ ل .سماع َ
رائحتك ،والشعور بك ،ولمْ سك يساعد رضيعك على
تطوير دماغ سليم.

جميع األطفال الرّ ضع يستفيدون من وقت حضن
البشرة بالبشرة مع والديھم .و ذلك مھم بصفة خاصة
للرّضع الذين ولدوا مب ّكراً )ال ُخ ًّدج(.

ُمال َمسة البشرة للبشرة يساعد في الحفاظ على درجة
حرارة رضيعك ثابتةُ .مال َمسة البشرة للبشرة مع األم
يمكن أن يرفع درجة حرارة الطفل إلى درجتين اثنتين
أو يخفضھا بدرجة واحدة.
مالمسة البشرة للبشرة ُيعرض رضيعك للبكتيريا
الج ِّيدة على بشرتك وھذا يساعد في حماية رضيعك
أيضا ً.

عندما يقترب األطفال الرّضع من ' تاريخ الفترة كاملة
المدة' و يكونون مستيقظين ،فإنھم يبدؤون بالنظر إليك
و النظر للعالم من َح ْولھم .سماع صوتك يساعد في
تنم َية المھارات اللّغوية لرضيعك .مالمسة ال َب َش َرة
لل َب َش َرة وقت مناسب للحديث ،والغناء ،والقراءة
لرضيعك.

' فترة الحمل كاملة المدة ' ھي الفترة التي تكون فيھا الوالدة بعد  39أسبوعا ً إلى  41أسبوعا ً.
عندما يولد الطفل في وقت مبكر قبل أوانه ،فإن تاريخ الوالدة ال ُم َق ّدر ھو ' تاريخ الفترة كاملة المدة '.
انتھى ...
…over

عندما تحضني رضيعك بطريقة البشرة بالبشرة ،فإن
رضيعك:
 −يسمع دقات قلبك وصوتك
ْ
 −يشم رائحة بشرتك وحليب ثديك
 −يشعر بك حين تتنفسين وتحركين
 −يلمس بشرتك
 −يكون أقل عرضة للبكاء
وعموما ً ،فإنه يساعد رضيعك على التك ُّيف مع العالم
خارج الرَّ ِحم.
حُضْ ن البشرة بالبشرة في وحْ دَ ة العناية الم َُر َّكزة لِحديثي الوالدة
Skin-to-Skin Cuddling in the Neonatal Intensive Care Unit

