
 

 

 تماس پوست با پوست
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 تماس پوست با پوست چیست؟

تماس پوست با پوست زمانی است کھ کودک شما بالفاصلھ یا در اسرع وقت پس از تولد، برھنھ، روی سینھ شما قرار می گیرد. مھم 
کھ باید روی ھر دوی شما قرار داده شود، گرم نگھ داشتھ شود، تا اینطور تماس پوست بھ پوست   کمپل است کھ کودک شما با استفاده از

شما و کودک تان باید حداقل یک ساعت بدون مزاحمت رھا شوید تا از بھترین مزایای ممکن اطمینان حاصل  بھتراست شروع شود. 
 کنید.

 
 فواید پوست با پوست چیست؟

 وجود دارد. شدن ستفواید زیادی از پوست با پو
 تماس پوست با پوست روی کودک شما  •

 اثر آرام بخش دارد
 با کودک شما کمک می کند کھ بدن خود را  شدن پوست بھ پوست •

 در حرارت مناسب حفظ کند. 
 این اجازه می دھد تا کودک و شما با ھم دلبستگی پیدا کنید.  •

 در طول پوست با پوست، در کودک 
 حس بویایی، بینایی، 

 مس، شنیدن و چشیدن افزایش میکند ل
 و اگر نوزار شیر میخورد، اینھا کمک میکنند کھ بھ راحتی 

 پستان را پیدا کند.
 این بھ شما امکان می دھد کھ بھ نوزاد شما بھ راحتی •

 پاسخ دھید. پس از تولد، کودک شما در 
 یک تا دو ساعات اول 
 پاسخ میدھد و این برای

 یپودر ریشاولین شیردھی یا 
 زمان عالی است.

 اجازه می دھد تا باکتری ھای خوب را از خود بھ کودک منتقل کنید تا از کودک در برابر عفونت محافظت کنید. •
 خون نوزاد کمک می کند.شکر بھ تثبیت سطح  •

  
 موانع تماس پوست با پوست

آنقدر مریض باشید کھ نمی توانید این کار را انجام دھید یا بھ تنھا زمانی کھ تماس پوست با پوست پیشنھاد نمی شود این است کھ کودک یا شما 
 طور خاص درخواست می کنید این کار را انجام ندھید.

 
 سواالت متداول

 پوست با پوست را انجام دھم؟ اتیعمل لھُ یوس بھ آیا می توانم بعد از زایمان 
ری، می بلھ، می توانید. قابلھ در این زمینھ در تئاتر بیمارستان بھ شما کمک می کند (اگر بھ اندازه کافی خوب باشید). پس از انتقال بھ ریکاو

ز توانید در حالتی کھ نوزادتان ھنوتوانید پوست با پوست ادامھ دھید. در صورتی کھ ھر دوی شما در وضعیت پایداری قرار داشتھ باشید، می
 منتقل شوید. یابی شفا اتاقپوست با پوستتان است، بھ 

       
 انجام دھد؟  باکودک آیا شریک زندگی شما می تواند پوست با پوست را

ید بلھ آنھا میتوانند. اگر نمی توانید یا می خواھید شریک تان پوست با پوست را انجام دھد. کودک شما از مزایایی برخوردار خواھد شد. فوا
 با شیر مادر و نوزاد در صورتی کھ خودتان پوست با پوست را انجام دھید بیشتر است.تغذیھ 
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 تماس پوست با پوست
 بعد از تولد نوزاد شما

 
 آیا می توانم پوست با پوست را در روزھای بعد از تولد انجام دھم؟

 ھا در سراسر جھان در بدو تولد پوست با پوست  در حالی کھ بسیاری 
 اری شیردھی مفید است.را انجام می دھند، پوست با پوست ھمچنین در ھنگام برقر

 اگر کودک شما خواب آلود است یا تمایل بھ پیوست شدن ندارد، می توانید قبل از  
 پوست بھ پوست را امتحان کنید.  ھر شیر خوردن برای جذب نوزاد بھ سینھ

 ھمچنین این می تواند در نگھ داری کودک و بدست اوردن دلبستگی بین مادر 
 پوست را می توان بھ طور منظم در خانھ انجام داد.و نوزاد کمک کند. پوست با 

 
 ؟بریسرم بھ شفاخانھ در ھنوزاست و در  شده تولد وقت از شیپچھ می شود اگر نوزاد من 

 مادر در اسرع وقت  فلھُ  اگر شیر خود میدھید، دوشیدن 
 کار مھمی است کھ می توانید انجام دھید تا از شیر مادر خود بسازید و از آن 

 استحکام دارد پوست با پوست  و است شگاهیزا کنید. وقتی کھ کودک در  محافظت
 (کھ مراقبت کانگورو نیز نامیده می شود) ارائھ می شود. پوست با پوست در 

 این شرایط بسیار مھم است. انجام منظم پوست با پوست نیز مزایای اضافی 
 شیر مادر دارد. لطفا برای جزئیات بیشترو برای تولید  باشد شده تولد ازوقت شیپ کھی برای نوزاد 

 بروشور اطالعاتی
 "Skin to skin care for your baby : 

Information for parents with sick or preterm  
babies.رابخوانید. قابلھ یا پرستار شما می تواند این را بھ شما بدھد " 

 
 من از شیر خشک تغذیھ می دھدم، ھمچنان پوست با پوست می تواند 

 ؟ باشد داشتھ ییای  مزایا
 بلھ. پوست با پوست برای دلبستگی، آرام کردن کودک و کنترل حرارت عالی است. 

 تغذیھ  رچوشکیش شما در حالی کھ نوزادتان پوست با پوست است، نیز میتوانید از 
 دھید.

 
 منابع

 
 ) ABAانجمن تغذیھ با شیر مادر استرالیا (                                                     نیا ابتکار صحت کودک دوستانھ یونیسف بریتا
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