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؟ البشرةما هو االحتضان مع تالمس 

 بشكل مالصق حمل طفلك على صدرك يقتضي البشرةاالحتضان مع تالمس 

 االحتضان على طريقةأحيانًا  ويسمى ذلكلك ولطفلك.  ، وهو مفيدلجسمك

 الكنغر.

؟ ما هي فوائده

فوائد للطفل ال

  قدهو  طفلك و ة معوثيق صلة لبناء طريقة  البشرةاالحتضان مع تالمس  يعتبر

 ساعد في استقرار وتنظيم ضربات قلب طفلك وتنفسه ومستويات األكسجيني 

كما أنه  طفلك أكثر استقراًرا وقادًرا على النوم لفترات أطول.  يجعلقد لديه، و

 للرضاعة الطبيعية.  ويحّضرهطفل على النمو اليساعد 

الفوائد لألهل 

ساعد الوالدين على ي  البشرةاالحتضان مع تالمس أظهرت األبحاث أن 

ينام األطفال بشكل   وفي حينلهم. اطفأمع  وتعزيز األواصر االرتباط العاطفي

، يستفيد اآلباء واألمهات الذين  البشرةعند احتضانهم مع تالمس ل أفض 

التوتر والقلق. بالنسبة لألمهات،  انخفاض مستوياتيحملون أطفالهم أيًضا من 

يسمح لك  و إدرار الحليب والرضاعة الطبيعية ذلك أيضاً من نقد يحسّ 

 منها.  موالتعلّ  إشارات وروائح وأصوات بعضكما البعض باختبارولطفلك 

البشرة مع تالمس  الطفل  احتضانالقيام ب 

أو يمكنك  تحضني طفلك بحيث تتالمس بشرتيكماقد تقترح ممرضة الطفل أن 

. ستساعد  احتضان طفلك مع تالمس بشرتيكما ينأنك تريد ةممرض الإخبار 

 . بالتقاربأنت وطفلك والبيئة حتى تتمتعا  تحضيرك فيالممرضة 

لك ولطفلك المناسبة مالبسال

. من األفضل ارتداء  بشرتيكماتالمس  معحمل طفلك  تسهيل عليك الهدف هو

الفتحة  بحيث تكونثوب المستشفى  ارتداءقميص مفتوح من األمام أو يمكنك 

للسماح بتالمس  الصدرية. نحن نشجع األمهات على خلع يةجهة األمامال إلى

. سوف يرتدي طفلك حفاًضا فقط نفقط إذا أرد  ولكن بشكل وثيق البشرة

في   يكون ويمكن أنوأحيانًا قبعة ويوضع بطنه وصدره على صدرك العاري. 

)مثل الكنغر( أو في  بحيث يكون رأسه مرفوًعا لألعلى  عامودية وضعية

 االستلقاء الجانبي. يةوضع

االستعداد

  منلفترة من الوقت، لذا  تجلسينقد و  ،مع وسادة امريحً  اسنجد لك كرسًي 

الممرضة إذا كنت   ي. أخبريتبدأقبل أن  األفضل أن تدخلي المرحاض

الغرفة وإبقاءاألضواء  تخفيف سنحاول. الستائرفي فتح أو إغالق  ينترغب 

 هادئة. 

 ووضعه طفلك ببطء من حاضنته أو سريره  ستقومين أنت أو الممرضة بنقل

 طفلك للتأكد من أنسيتم تعديل أنبوب األكسجين أو التنفس وعلى صدرك. 

 . مرتاح

الوضعية

وبعد أن بالراحة.  يتشعر لكيالكرسي  فيقليالً  ترغبين في االستلقاءقد 

مؤخرته   يوامسك بإحدى يديكرأس طفلك  اسندي، تستقري في وضعية معينة

اعدك . ستسمثنيًا أو ملتويًا طفلك   جسميجب أن يكون  -بيدك األخرى 

 توجد أيًضاالوضعية بحيث يكون وجه طفلك مرئيًا.  تعديل الممرضات في

 من النظر إلى وجه طفلك. يتمكن لمرايا 

كيف سيكون رد فعل طفلي؟ 

 ووضعيته نقله عملية ف معيتكّي  لكيبعض الوقت ل طفلك قد يحتاجأن  يتذكر

وغالبًا ما ينامون. يمكن   يةالوضع هاألطفال في هذ يرتاح. عادة ما ةالجديد

أثناء الرضاعة. يحب كذلك و بقدر ما تشاءان في هذه الوضعية لطفلك البقاء

الهمهمة أو الغناء لطفلك أثناء  ب  قوميت والديهم، لذا اصوأاألطفال سماع 

 . تالمس بشرتيكما

ما   لمعرفةالسلوكية  هراحة طفلك وإشارات  مدىيمكنك أنت والممرضة مراقبة 

 .يةالوضعفي إذا كان بحاجة إلى تعديل 

المزيد من المعلومات 

www.thewomens.org.auبزيارة موقعنا على اإلنترنت   يموق

  والخدج المرضى  لألطفال الرضاعة الطبيعية عن  يوابحث 

(Breastfeeding sick and premature babies) . 
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ة المبكر في المراحل  ع الرضّ  نمو 
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