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 ماساژ نوزاد

 6931بهمن ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 ییللبببییییییی

البته ماساژ نوزاد گرسنه هم مووبوب بواویوراری ا                   

 .می شود 

زمانی که کودک تمایل به بازی دارد از ماسواژ داد       -

 .ا  پرهاز کناد زیرا زیر دستا  شما آرام نمی گارد 

دقایه اداموه   65تا  5مدت زما  ماساژ می تواند بان   -

 . داشته باشد که این بستگی به تمایل نوزاد دارد 
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 . خشک کناد 

یک مکا  ساکت   گرم را برای ماسواژ داد  کوودک         -

 . پادا کناد 

دمای اتاق باید به گونه ای باشد که نوزاد بد   پوشش   -

 .هم در آ  احساس راحتی کند 

حوله ای را ر ی تخت یا زمان پهن کناد   نووزاد را        -

 .ر ی آ  بگذارید 

برای ماساژ داد  بهتر است از ر غن مخصوص نوزاد یوا   -

های طباعی   گااهی مانند ر غن زیوتوو  بورای         ر غن

چرب کرد  بد  نوزاد استفاده کناد تا در هنگام ماسواژ  

پوست ا  زیر انگشتانتا  کِش نااید   همچنان انگشتوا   

 .تر کار ماساژ را انجام دهند  شما راحت

 این نکات را از یاد نبرید  هنگام ماساژ نوزاد

دقت کناد که سطحی که کوودک را ر ی آ  قورار                -

می دهاد خالی نرم نباشد که بد  نووزاد در آ  رور          

 .بر د 

هرگز کودک بامار ، خصوصا نوزاد تب دار را مواسواژ         -

در آغوش گررتن آ  ها در این شرایط بورایشوا    .  ندهاد 

 .آرامش بخش تر است 
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 . تا به ررزندتا  استرس  ارد نشود 

بعد از شار خورد  یا در هنگام گرسنگی بد  نوزاد را     -

 . ماساژ ندهاد 

 شرایط الزم برای ماساژ نوزاد

نوزاد را  قتی که سرحال است بورای مواسواژ آمواده           -

. ررزند شما نباید گرسنه یا کامال ساور بواشود        .  کناد 

یکساعت بعد از خورد  غذا   پس از استحمام رورصوت   

 . مناسبی برای این کار است 

برای ماساژ داد  ابتدا بایود خوودتوا  در  توعواوت                -

توا     مناسبی قرار بگارید   به بایی تکاه دهاد یا بود       

سوسوس   .  در  تعات راحت   آرامی قرار داشته بواشود         

توا  یوا ر ی مواوزی پوهون              تواناد نوزاد را ر ی پای می

با بزرگتر شد  ا  ، پارچه یا حوله تمازی ر ی   .  بگذارید 

 .زمان پهن کناد   ا  را ماساژ دهاد 

زیورآالتی که ممکن است هنگام ماساژ به نوزاد آساب   -

 .بزنند را از دست خود خارج کناد 

 .ناخن دست هایتا  را کامال کوتاه کناد  -

. قبل از ماساژ دست ها را با آب   صابوو  بشوویواود            -

همچنان دست ها را با به هم مالاد  یوا قورار داد  در        

 آب  لرم به مدت سه تا چهار دقایه گرم کرده   سسس

ماساژ همچنان به بهتر شواور     .    اسهال مبتال می شوند 

کودکانی که مواسواژ را     .  خورد  کودکا  کمک می کند 

تجربه می کنند آرام تر به خواب می ر ند   شب ها پودر    

در .    مادر خود را برای خواباد  دچار مشکل نمی کنند 

ماسواژ  .  هنگام باداری ناز سرحال تر   خوش اخالق ترند 

همچنان به بهبود کار دستگاه تنفسی ناز کوموک موی        

 . کند 

مزایای ماساژ ریط متوبه نوزادا  ناسوت بولوکوه بورای          

این عمل تومون ایوجواد       .   الدین هم منارع زیادی دارد 

احساس آرامش در  الدین باعث باال ررتن حساساوت آ     

این دسوتوه از       .  ها نسبت به حرکات کودکشا  می شود 

 الدین به دلال تماس چشمی که در طول ماساژ با نووزاد  

خود دارند ؛ شناخت   درک بهتری نسبوت بوه عوکوس         

هومواون درک  یوهه بوه            .  العمل های ا  پادا می کنند 

 . نگهداری بهتر آ  ها از کودکشا  کمک می کند 

 کی و کُجا نوزاد را ماساژ بدهیم ؟

تواناد نوزاد را ماساژ بدهاود        از هما  ا لان ماه تولد می  -

 .های ا  دارد  اما مدت ماساژ بسته به سن    اکنش

مطمئن شوید که  قت   آموادگی کواری بورای ماسواژ              -

 نوزاد دارید   سعی کناد در محل آرام این کار را انجام

ماساژ کودک یک راه شگفت انگاز   موثر برای بورقوراری   

نوزادا  خالی ز د متوبه خواهند شود    .  ارتباط با ا ست 

که این تماس های مالیم نشا  دهنده عشق   عوالقوه       

 . اطراراا  به آ  هاست 

ها برای بوهوتور شود           ماساژ نوزادا  یکی از بهترین راه

چو  باعوث  .  عملکرد نوزاد در سن کم   بزرگسالی است 

شود   عملکرد سواوسوتوم      آرامش   خواب آرام نوزاد می

ها   عضوالت ا  را بوهوبوود              ایمنی   تیویت استخوا 

 . بخشد  می

 ماساژ برای نوزاد چه فوایدی دارد ؟

ماساژ ، گردش خو  را بهبود می بخشد کوه ایون امور        

مواسواژ   .  باعث شاداب شد  پوست کودک موی شوود         

ساستم ایمنی بد  را ناز تیویت می کند ؛ هموچونواون     

موبب کاهش بسااری از دردهای مزمن در بد  کوودک  

از دیگر رواید ماساژ محکم کرد  عضوالت ا       .  می شود 

معموال کودکانی کوه از نووزادی       .  انعطاف مفاصل است 

توسط  الدین ماساژ داده می شوند کمتر گریه می کننود  

بوا  .     در برابر باماری   ناراحتی میا م تر می شوونود       

ماساژ ، دستگاه گوارش تیویت می شود   هضم   دروع      

 کودکا  کمتر به قولنج ، یبوست . بهتر انجام می گارد 


