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 هِ يْ دَ الِ وَ بين الرضيع و ابط وَ ي الرّ نِبْ يَ 

ھو وسيلة ) أو الجلد بالجلد( البشرة بالبشرة ُحْضنُ 
 وتشير الدراسات إلى. لى رضيعك رائعة للتعرف ع

في وقت مبكر من الحياة  البشرة بالبشرة ُحْضنُ  أن
خلق يو  عاطفياً  بداية جيدة في النموّ  رضيعكعطي ي

 .رضيعكالثقة بينك وبين 

جّيًد ل�باء وا�مھات أيضاً 
 

رضيعكيساعدك على ربط ا9واصر مع  �

  رضيعكيزيد من ثقتك في رعاية  �

  :ل;مھات

  ميخفض ضغط الد �

  بيبطئ ضربات القل �

 يدْ المزيد من حليب الثّ  انتاجيساعد على  �

حالجرو ئامِ تِ الْ  فييساعد  �

ة�كتئاب بعد الو�دبا ا�صابةل من فرص قلّ يُ  �

 

 

َرةالَبَشَرة بالَبشَ  ُحْضنلِ  ة ا#ستعدادفيَ يْ كَ 

وقت و كيفية حول  رضيعكإلى ممرضة  يتحدث•
 .البشرة بالبشرة ُحْضنامساك رضيعك بطريقة 

 ِاجلسي. مع طفلك البشرة بالبشرة ْضنحلِ  ياستعد•
 تجلسيفضل أن لمدة ساعة واحدة على اFقل، ويُ 

 .للفترة أطوَ 

َرةالَبَشَرة بالَبشَ  ُحْضنرضيعك  تعطيعندما 

إلى جانب واحد في وضعٍ  رضيعكوجه  أديري•
 .لتنفس بسھولةبا للرضيعيسمح 

إلى  هيدي يجعلاوالى اFعلى  رضيعك يْ ساقَ  يِاْثنِ •
.وجھه بقرب  فوق

• Kة رأس تغطيَ  ستحسنيُ قد . رضيعك ظھر يغط
.كذلك رضيعك

ساعة  مدةعلى صدرك ل يبقى رضيعك يعدَ •
البشرة  Nمسُ تَ كلما زاد . واحدة على اFقل

 .، كلما كان ذلك أفضلبالبشرة

 ‘ديَ ن الْ ضْ حُ ’إعطاء 

جھاز من  يتمكن رضيعك من الخروجعندما � 
.‘دحضن اليَ ’ ، يمكنك إعطاء طفلك الُخّدج حاضنة

 :طريقة حضن الَيد
بي• Kجسد أمام   بحيث تكونمعاً ذراعْي الرضيع  قر

.الرضيع

ني كالكوب، بحيث تحيط حَ نْ مُ  ِاجعلي يدك في شكلٍ •
.طفلُ بِ برأس رضيعك يد ال

كالكوب، ني حَ نْ مُ  في شكلٍ  خرىاF ِاجعلي يدك•
.طفلُ بِ رضيعك  دمقَ بِ يد البحيث تحيط 

تعطي  حينھادئة  ك ثابتة وعلى يديْ  حافظي•
 .حضن الَيد رضيعك

 

 

 ھم روَ صُ استخدام بلنا  واسمحو  اتكرمولجميع ا9باء واFمھات الذين  شكراً 
 .الّرضع مأطفالھر وَ و صُ 

ةرَ شَ ة بالبَ رَ شَ البَ ُحْضُن 
زةك, رَ ة العناية المُ دَ وحْ 

حديثي الو#دةلِ   
Skin-to-Skin Cuddling 

Neonatal Intensive 
Care Unit 

للّرضيع جّيدٌ   
لك جّيدٌ 

Good for Baby 
Good for You 

Arabic 



لماذا يعتبر ُحْضن البشرة بالبشرة جّيداً ل2طفال الّرضع
Why skin-to-skin cuddling is good for baby 

زة ِلحديثي الو�دة ُحْضن البشرة بالبشرة في وْحَدة العناية الُمَرك�  انتھى ...
Skin-to-Skin Cuddling in the Neonatal Intensive Care Unit over… 

ةرَ شَ بَ لْ ة لِ رَ شَ ُم4َمسة البَ 
در العاريعلى الصّ  در العاريالصّ  -  -

ً مكانخلق ي اً طبيعي ا
 حضن وقتيستفيدون من الّرضع جميع اFطفال 
مھم بصفة خاصة و ذلك . مع والديھمالبشرة بالبشرة 

ج( اً رمبكّ ولدوا الذين لّرضع ل ).الُخّدً

 

 

عندما تحضني رضيعك بطريقة البشرة بالبشرة، فإن 
:رضيعك

 يسمع دقات قلبك وصوتك −

 كيثدْ وحليب  بشرتكرائحة يشم  −

ينوتحرك ينتتنفس بك حينيشعر  −
 يلمس بشرتك −

  أقل عرضة للبكاء يكون −

مع العالم ف على التكي�  رضيعك، فإنه يساعد وعموماً 
.محِ خارج الر� 

 ن أجھزة الجسمس7 حَ يُ 
 ُحْضنُ ھو  رضيعكجسم أفضل طريقة لتنظيم أجھزة 

 .البشرة بالبشرة

على رضيعك ساعد ييمكن أن  البشرة بالبشرة ُحْضنُ 
:الحفاظ على

ً القلب والتنفس ل معدّ  − ثابتا
كر في الدم عند مستوياتھا الطبيعيةنسبة السّ  −

حفاظ على درجة ال فييساعد  لبشرةلالبشرة  سةNمَ مُ 
مع اFم  لبشرةلالبشرة  سةNمَ مُ . ثابتة رضيعكحرارة 

 اثنتين درجتينيمكن أن يرفع درجة حرارة الطفل إلى 
  .يخفضھا بدرجة واحدةأو 

للبكتيريا  رضيعكعرض يُ  لبشرةلالبشرة مNمسة 
 رضيعكحماية  فيوھذا يساعد  بشرتكدة على جيK ال

.أيضاً 
 

 

 

 

 

 

 رتطوّ اليساعد الدماغ على 
 24ما بين مرات في الحجم  4و دماغ طفلك ينمُ 

مّ شو ، تكوْ اع صَ سم. لمن الحمْ  أسبوعاً  40و  أسبوعاً 
على  رضيعكيساعد   كس، ولمْ بك ، والشعوررائحتك
 .سليمدماغ تطوير 

كاملة فترة التاريخ  ' من الّرضع اFطفاليقترب عندما 
إليك  النظربيبدؤون فإنھم ، ينقظمستي يكونون و 'المدة

يساعد في  سماع صوتك. لھموْ عالم من حَ و النظر لل
الَبَشَرة مNمسة . لرضيعكغوية المھارات اللّ ة تنميَ 

قراءة المناسب للحديث، والغناء، ووقت  لَبَشَرةل
 .لرضيعك

 

 

 

 الرضاعة الطبيعية فييساعد 

في هساعدي تكرائح يشمّ و اً منكيبقر رضيعك نُ وْ َك
ع القليل من م. هوالبحث عن تتبع الّثديِ م كيفية تعل� 

.تصّ مْ ي وكيف يتعلق تعلم ي لرضيعكالمساعدة، يمكن 

مع  يتحدثفي، دْ الثّ  عنالتحرك والبحث بإذا بدأ طفلك 
على  رضيعكمساعدة  بخصوص رضيعكممرضة 

.يالتعلّق بالثدْ 

 :عNمات الجوع

 لوْ أو اWلتفاف حَ  صدرال نحو جاه الرأسل اتو� حَ تَ  −
صدرال

 وإغNق الفم فتحُ  −

الَبَشرةاFصابع أو  ص� مَ  −
 وضع اليد إلى الفم −

التعلّق ممارسة  ھميمكنج الخد�  الّرضع Fطفالاحتى 
 .والرضاعة الطبيعية بالثْدي

 

 

 

 

.أسبوعاً  41 إلى أسبوعاً  39تكون فيھا الو�دة بعد  ھي الفترة التي ' كاملة المدة الحملفترة  '
.' كاملة المدةفترة التاريخ  ' ور ھدّ قَ المُ الو�دة تاريخ فإن ، قبل أوانه عندما يولد الطفل في وقت مبكر


