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 ماذا تعني المالمسة الجسدیة؟

على صدرك فور الوالدة أو في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة. ومن المھم  -عاریًا-تحدث المالمسة الجسدیة عندما یوضع طفلك 
ینبغي وضعھا فوقك مع بدء المالمسة الجسدیة. من الناحیة المثالیة، ینبغي تركك أنت أن یبقى طفلك دافئًا باستخدام البطانیات التي 

 وطفلك دون إزعاج لمدة ساعة على األقل لضمان أفضل الفوائد الممكنة.
 

 ما فوائد المالمسة الجسدیة؟
 ھنالك العدید من الفوائد للمالمسة الجسدیة.

 المالمسة الجسدیة لھا تأثیر مھدئ  •
 على طفلك.

 تساعد المالمسة الجسدیة طفلك على الحفاظ على  •
 الجسم في درجة الحرارة المناسبة تماًما.

 تسمح لك ولطفلك بالترابط.  •
 خالل المالمسة الجسدیة، یزید لدى الطفل 

 معدل حاسة الشم والبصر واللمس والسمع والتذوق، والتي سوف 
 تساعد الطفل على العثور على الثدي عند 

 الطبیعیة.الرضاعة 
 تسمح لك باالستجابة بسھولة •

 لطفلك.  سیكون طفلك أكثر
 استجابة في أول ساعة إلى ساعتین 
 بعد الوالدة وھو الوقت المثالي 
 للرضاعة الطبیعیة األولى أو 
 الرضاعة االصطناعیة. 

 تسمح باستعمار البكتیریا النافعة منك إلى طفلك لحمایتھ من العدوى. •
 مستویات السكر في دم الطفل.تساعد على استقرار  •

         
 موانع المالمسة الجسدیة

قیام المرة الوحیدة التي ال یتم فیھا القیام بالمالمسة الجسدیة ھي إذا كان طفلك أو إذا كنت مریضة جدًا أو إذا طلبِت أنت تحدیدًا عدم ال
 بذلك.

 
 األسئلة الشائعة

 الوالدة القیصریة؟ھل یمكنني القیام بالمالمسة الجسدیة بعد 
نعم، بإمكانك القیام بذلك. ستساعدك القابلة في ذلك في غرفة العملیات (إذا كنِت بصحة جیدة). بمجرد تماثلك للشفاء، یمكن استئناف 

 المالمسة الجسدیة. من الممكن أن تنتقلي إلى الجناح مع االستمرار في المالمسة الجسدیة لطفلك إذا كنتما في حالة مستقرة.
       

 ھل یمكن لشریكك أن یقوم بالمالمسة الجسدیة؟
نعم، بإمكانھ القیام بذلك. وھذا في حال عجزك عن المالمسة الجسدیة أو رغبتك في قیام شریكك بھا. وسیحصل طفلك على بعض 

 الفوائد. لكن فوائد الرضاعة الطبیعیة لألم والطفل ستكون أعظم إذا قمت بالمالمسة الجسدیة بنفسك.
 

 یمكنني القیام بالمالمسة الجسدیة في األیام التالیة للوالدة؟ھل 
 في حین أن العدید من المستشفیات في جمیع أنحاء العالم تقوم بالمالمسة الجسدیة عند الوالدة، فإن المالمسة الجسدیة یمكن

 أن تفید أیًضا أثناء بدء الرضاعة الطبیعیة. إذا كان طفلك یشعر بالنعاس أو
 لرضاعة، یمكنك تجربة المالمسة الجسدیة  ال یرغب في ا

 قبل كل رضعة إلغراء الطفل بالتقام الثدي.  
 یمكن أن یساعد أیًضا في الحفاظ على 



 

 

 
 المالمسة الجسدیة

 بعد والدة طفلك

 لمزید من المعلومات 
 بعد الوالدة

 مستشفى النساء واألطفال
 5006جنوب أسترالیا  -طریق الملك ویلیام، أدیالید الشمالیة 72

 )08( 8161 7000ھاتف  
2022 

 www.ausgoal.gov.au/ 
creative-commons 

 ©
ظة.

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

جمی
ا. 

رالی
ست

ب أ
جنو

مة 
كو

 ح
ة،

الم
لس

 وا
حة

ص
ة ال

ار
وز

 

استقرار درجة حرارة طفلك وإیجاد الترابط بینكما. یمكن القیام  
 بالمالمسة الجسدیة

 بانتظام في المنزل. 
 

 ماذا لو كان طفلي ِخدًْجا 
 وفي الحضانة؟

 إذا كانت الرضاعة الطبیعیة، فإن إخراج اللبأ / 
 حلیب الثدي في أسرع وقت ممكن ھو أھم 

 شيء یمكنك القیام بھ لبناء 
 وحمایة مخزون حلیب الثدي.عندما تكون 

 حالة الطفل مستقرة في الحضانة، سیتم تقدیم 
المالمسة الجسدیة (تسمى أیًضا رعایة الكنغر).  حیث تعد المالمسة 

 الجسدیة
 مھمة بشكل خاص في ھذه الحال. 
 ھناك فوائد إضافیة لطفلك الخدج 

 ولمخزون حلیب الثدي في حالة القیام 
 بالمالمسة الجسدیة بانتظام. یرجى قراءة المعلومات 

 كتیب "العنایة بالمالمسة الجسدیة لطفلك: 
 معلومات للوالدین الذین لدیھم أطفال مرضى أو 

 یمكن للقابلة أو الممرضة خدج" للحصول على التفاصیل. و
 أن تقدمھ لك.

 
 أنا أرضع طفلي حلیبًا صناعیًا، فھل ستظل المالمسة الجسدیة 

 مفیدة؟
نعم. تعد المالمسة الجسدیة وسیلة رائعة للترابط وتھدئة الطفل والتحكم في درجة حرارتھ. ال یزال بإمكانك إرضاع طفلك من الزجاجة  

 بینما تقومین بالمالمسة الجسدیة.
 

 المصادر:
 

 )ABAمبادرة الیونیسف في المملكة المتحدة للصحة الصدیقة للطفل    الجمعیة األسترالیة للرضاعة الطبیعیة (
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