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طرف پایین به صورت
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انگ .ف نوک ماساژ دهید
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 ناحیه پاشنه به طرف
شت اشاره و شست خ
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پوست نوزاد
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را بین انگش
فشاری مالیم

ماساژ شک
ر شکم نوزاد

ماسا. دهید
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 انجام شده و نوازش
فت دمای بدن نوازاد
 است آن را تست
ابتدا مقدار مختصری

20وار زده و بعد از
حساسیت بروز کرده

  .تخاب کنید
است ر است ولی بهت

ال و سرزنده به نظر
 ماساژ نوزاد را بعد از

  . دهند

  سب است؟

دقیقه ماساژ داده 1
دهید که نوزاد آز آن
ی دوره شیرخوارگی

به بعد ممکن است 
ز  وعده غذایی ماساژ

   پا را در اختیار

الیمت به آسانی و م
مچنین روغن مانع از ا

بهترتفاده از روغن
به این صورت که ا . د

 باز آرنج نوزاد شیرخو
حدر صورتیکه عالئم . 

ع دیگری ازروغن را انت
ر زمانی از روز ممکن

وده و خوشحا بیدار ب
دهند لدین ترجیح می

یا حمام کردن انجام

برای ماساژ مناسب
5الی  10ه بیش از

وقعی ماساژ را ادامه بد
در ابتدا. رسد  نظر می
در دو ماهگی قیقه و

بهتر است بعد از. شد
  .ر بیندازید

  نی
با یک دست مچ. کنید

شما روی بدن نوزاد
هم. تر شود لذت بخش

قبل از است. گردد می
حساسیت پوستی کنید
ز آن را روی قسمت
دقیقه برررسی نمایید
باشد بهتر است که نوع

ماساژ نوزاد در هر 
موقعی باشد که نوزاد

بسیاری از وال. رسد می
بیدار شدن از خواب و

چه مدت زمانی ب
در ابتدا بهتر است که

بهتر است تا مو. نشود
لذت برده و راحت به

دق 5الی  2این مدت
تر با این مدت طوالنی

را یک ساعت به تاخیر

ماساژ اندام تحتان
ابتدا از یک پا شروع ک

طفی شما با
با ماساژ . ست

باط چشم به
 بهترین وجه

همچنین . د
.  ت نوزاد است
مل عصبی تا
تجربه ماساژ

هنگام  بوده و
 باعث بهبود

سایر فوائد . د
تم گوارش و
تگی بینی و
های استرس،
 خواب نوزاد

  ت گیرد؟
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د که اولین ارتباط عاط
دن و  نوازش ممکن اس

با ارتب. کنید صحبت می
لبخند و محبت بادل

آید نوزاد به وجود می
هر یا برادر در مراقبت

ز بهبود وضعیت تکامل
که تنوزادانی . د دارد

واب خوبی برخوردار بو
این نوع از ارتباط .د

شود ت اجتماعی نیز می
ت ایمنی، تنظیم سیست

درد کولیکی، گرفت  دل
کاهش تولید هورمونها
زایش مدت و تعمیق

ماساژ نوزاد باید صورت

  .درآورید را

مثل روغن بادام شیرین
د دستهایتانیتوان  می

شود که حرکت عث می

بهتر است بدانید :ی 
نها از طریق لمس کرد

قیقت با نوزاد خود صح
به پوست، تب س پوست

طفی پدر و مادر با ن
وه مشارکت پدر، خواه
ری در ماساژ نوزاد از
مش و اطمینان وجود

اند از خو داوم را داشته
شیاری بیشتری دارند

و ارتباطات اد به نفس
 شامل بهبود وضعیت
هش ناراحتی نوزاد از
 از دندان درآوردن، ک
ه و لجبازی نوزاد، افز

تی بهتر است قبل از م

ر، دستبند و ساعتتان
  .ها را با دقت بشوئید

یتان را با روغنهایی م
همچنین. شته نمایید

روغن باع .غشته نمایید

 

 

مادر گرامی
فرزندتان تنه
دادن در حق
چشم، تماس

عاطارتباط 
بهترین شیو
فواید بسیار
آموزش آرام
مناسب و مد
بیداری هوش
تکامل اعتما
ماساژ دادن
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درد ناشی

کاهش گریه
  .باشد می

چه اقدامات 

ترانگش 
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زیتون آغش
مادر نیز آغ
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بیمارگرام

 حسن نظر جنابعالی نس
کمال تشکر را

در دست دارید حاوی اط
فعلی شما و چگونگی ر

باشد می

مری: تهیه و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد و

پمفلتی که د
بیماری ف

را به آرامی در دون
به صورت شیمنگاهن

هیچ وجه نباید ه به
این. مر را لمس کند

  ". ش باز کنیم
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 خوابانده و دستهایتان
 از کتف به سمت ن
دقت داشته باشید که

ناحیه کم های ا و مهره
  .کرار کنید

  ن

ت را با کلید آموزش

بودی و سالمتی

  

جن -ار قطب راوندی
  پزشکی
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  ماساژ پشت 
را به روی شکمنوزاد

ها، سوی ستون مهره
د. ماساژ حرکت دهید
ها دستتان ستون مهره

بار تک 6تا  5حرکت را

کتاب نلسون: منابع

قفل موفقیت  "

با آرزوی بهب

بلوا -کاشان: آدرس

kaums.ac.i
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ی خود را در کنار یکدیگ
ها ب هها را در جهت دند

هتوانید دست مچنین می
  .حرکت دهید

فوقانی فرزندتان را از
گر از بازو به طرف مچ

کررا تکر این عمل را م

ک ،شت شست خود
ه و انگشتان وی را

همچ. ست ماساژ دهید
را جداگانه ماساژ دهید

ط نوک انگشتان خود و
ار خود را ماساژ بدهید

این عمل را م.  بدهید
همدیگر در وسط پیش

تواست سر را  بهتر .ید
(یه نرم سرچک، از ناح

اطراف چشم تو رو و
  

ژ قفسه سینه دستهای
ه سینه قرار داده و آنه

هم. رج حرکت بدهید
دیگر به پایین و باال ح

  ست و بازو

ت یکی از اندامهای ف
 گرفته و با دست دیگ
شیدن ماساژ بدهید و

اژ دست توسط انگش
را با مالیمت باز کرد
گر خود و انگشت شس
تک انگشت های وی ر

  ستها و صورت
توسطهای کوچک  یره

 پایین صورت شیرخوا
مرکز به محیط ماساژ
هردو شست در کنار ه
 از همدیگر انجام دهید

های کوچ  ایجاد دایره
ماساژ ابر .بدهیدساژ 

.گیرد صورت میشست 

 

 

برای ماساژ
وسط قفسه

و خا ینپای
موازت همد

ماساژ دس
ا یک دستب

در اختیار
صورت دوش

برای ماسا
شیرخوار ر
انگشت دیگ
است تک ت

ماساژ دس
با ایجاد دای
فک باال و
را باید از م
قراردادن ه
کردن آنها
انگشتان با
محیط ماس
انگشتان ش


