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تمثل الحكمة المكتسبة من  الثقة والقوة والھدوء في مواجھة تحدیات الحیاة. إنھا إلى "رر̓دال" ترمز
 .خالل التجارب

 
ھو  علمیة على براھین بنيالم (NIDCAP)التنمویة لحدیثي الوالدة  الفردیة إن برنامج الرعایة

دعم التطور المبكر لألطفال لألسر من أجل  ھذا البرنامج إرشادات یقّدم. نموذج شامل وأسلوب للعنایة
 .وحدات والعنایة المركزة في ًصحیا ینّمستقر لغیرحدیثي الوالدة ا

 )NIDCAP(  الوالدة لحدیثي التنمویة الفردیة الرعایة لبرنامج الدولي اإلتحاد رئیسة بویھلر. د -
 
 
 

 الوالدة حدیثي األطفالأولى التجارب بین  على عنھا الناتجة ةالطبیّ  والمخاطر المبكرة الوالدة تؤثر
 في وتطوره الطفل صحةو على مدى الحیاة  الوالدین صحة على أثر لھا یكون أن ویمكن ھلھم،وأ

ما عتماما  مختلفة نوكتسشفى ستعالقتھم بطفلھم في الم أن مكن أن یشعر األھل بالقلق منی .المستقبل
ھناك عدة طرق تمكّن  .من أجل صحتھم و عافیتھم یعتمد األطفال على قوة دعم و مساندة أھلھم .تمنّوه
 . الوصول لھذا الھدفمن  األھل

  
في وحدات  المتواجدین لحدیثي الوالدةاألطفال ا يلاموّجھة ألھ NIDCAPبرنامج من االعتبرات  ھذه

 بعضھم على فلتعرّ ھم من أجل اأطفالو  ھالياأل لدعم االعتبارت ھذه تطویر تم العنایة المرّكزة.
 خالل من بھم المحیط العالم ونو یختبر أھالیھمب األطفال یشعر. وثیقةو ة سلیمةعالق وبناء البعض

 كیفیةفإن و بالتالي . ھإحتیاجاتمعرفة الى  ألھلا ترشد ھي التي الطفل تصرفاتإن  .جمیع حواسھم 
 و بتسامتھماو األھل مداعبات نإ .ن تقدیم الحاجات األساسیةمأھمیة  أكثري ھأطفالھم  معألھل ا تفاعل
 .بثمن یقدر ال شفاء یقدم وحبھم األھل وجود نإ. ألطفالھم والطمأنینة توفرالراحة صوتھم نغمة
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 موجوداً  وكن وقتك نظم -1
 وجودك اخر من وقت أي من أكثرسیستفید  طفلك ألن .ممكنة فترة ألطول طفلك مع لتكون وقتك بترتیب قم

 األخرین من والدعم المساعدة لقبول الوقت المناسبھو ھذا .واأللفة التماسكو ب ھك لحببجانبھ و باإلحساس ب
 ،الجدةمثل  .ةمسؤولیال تكمشاركل طرق عناألصدقاء  أو العائلة فرادأ مع أبحث .ومنزلك عائلتك لرعایة

 یھتم بأن ترغب الذيالختیار الشخص  الصحیة الرعایة فریق مع تعاون .بمقرّ  األكبرأوصدیق األخ ،الجد
الذین  األصدقاء أو العائلة أفراد منبقائمة األشخاص  الصحیّة الرعایة فریق دزوّ  .أثناء غیابك عنھ بطفلك

إمتداد یشكلون  ھؤالء األشخاص .غیابك أثناء طفلك مع ھمبوجود تثق الذینو  ساعة 24سیتناوبون على مدار 
 )skin to skin( لجلدل الجلد مالمسة طریقةب طفلك یحملوا أنیھم بیمكن اإلعتماد عل متماسك لألھل و

 میقدوت التحدث والغناء لھووتغییر حفاضھ،  ھماطعإ من حیث؛ بطفلك العنایة فيمشاركین ماھرین  نصبحوفی
 تواجدھم وقاتأو لك الداعمین األشخاص ھؤالء عن الطبیة الرعایة طاقم غبلّ . ونھاراً  لیالً  الالزمة الرعایة

 في جمیع جوانب رعایة طفلك.م ھدراجإد من تأكّ و
 

  ةلیّ األو لرعایةل كمقدم شارك -2
 إسأل رعایة.ھذه الترغب في أن تكون مشاركاً فعاالً في نك أبلغ فریق الرعایة الصحیة المولج رعایة طفلك بّ 

 مخاوفك وتوقعاتك.و عبّر عن أسئلتك، بطرح  ا"حاضوكن طفلك منذ اخر مرة كنت معھ. عن مستجدات 
كل تفاعل مع طفلك ھو فرصة ن إة بطفلك. ة الخاصّ ناقش مع الطاقم كیف یمكنك المشاركة في الرعایة الیومیّ 

بطفلك ھتم إ. ھشاراتإلستجابة لإلمعرفة أفضل طریقة من أجل جیدا"  راقب سلوك طفلكلبناء الثقة والرعایة. 
سوف  طرق لدعم طفلك.الالمزید من تحدید  في . تعاون وشارك الطاقم الصحيةالصحی مع طاقم الرعایة

 أعند وجودك مع طفلك وتوفیر الرعایة لھ. وھذا من شانھ أن ینش یةستقاللواإلتشعر تدریجیاً بمزید من األمان 
 والثقة.اكتساب الخبرة عالقة متینة بینك وبین طفلك و سوف یساعدك على 

 
 نشاطالمعلومات ب إلى سعإ -3
أطلب  یاتھ.مھ وتحدّ تقدّ و صّحيوضعھ ال . إسأل عنو رفاھیتھطفلك  عافیةطاقم العنایة الصحیة عن ل أسإ

و  و خطوات تطّور نّموه أدویتھ،و  وضعھ الصحي، للحلیب، هوزنھ وكیفیة أخذات عن مستجدّ كل المعرفة 
طاقم جزء من الحوار الیومي مع أحرص على أن تكون ھذه المواضیع ھي  .ھنومو  راحتھ، و تصرفاتھ،

 الممرض، المعالج، الطبیب ئیین مثلاألخصامختلف  و الذي یتضمن یھتم بطفلكالرعایة الصحیة الذي 
 النفسي المعالج األجتماعي، عاملال ،مضغمعالج ال الوظیفي، المعالج ،لفیزیائيا المعالج أخصائي التطور،

أیضاً معھم شارك  عن طفلك مع فریق الرعایة الصحیة.نطباعاتك إ. شارك رشاداتھمإعن  إسأل .خرینآو
 مخاوفك.و قراءة سلوك طفلك طفلك. شارك  التقدم الذي الحظتھ عند

 
  حاضنة لبیئةھیئ  -4

 سماع على طفلك سیساعدھذا  .عنایةالفي  حاضنئ و داھ محیططفلك في  أن یبقى علىقدر اإلمكان  حافظ
 طفلكھ وج حمایة من تأكد .بفرح لوجھكالنظر و ملمسك ختبارسیساعده على إو ،بمتعة لھ ستجابةواإل صوتك

. على صدرك أو عندما یكون في الحاضنة ھعندما تحمل الصاخبة واألصوات المباشر الساطع الضوء من
أو  مریحة، ثیابأو  ناعمة، انیاتبطّ ك شخصیة أغراض حضارإ بأمكانك نكا نإ الصحي طاقمال إسأل

 قطعةرتدي تننصح بأن . والراحة لفةاإل من شعوراً  لك توفرالتي  و علیھاي تلقسیلكي  الملمسشراشف ناعمة 
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ً  تضعھالكي  الملمس ناعمة قماش  عندمالوفة أالمو  الفریدة رائحتك شمّ  من یتمكن ىحت طفلك وجھ قرب الحقا
 .ھعن ا"بعید تكون

 
  بةیتجسمیئة و طبرعایة وتفاعالت قدم  -5

 یؤدي التمھل باألعمال الخاصة بطفلكیعالج االشیاء بشكل أبطء منك. ھو  الیزال دماغ طفلك غیر مكتمالً و
 ھكل الحركات و التغیرات في وضعو ، اختبارمعالجة كل علیھ ل طفلك سیسھّ  معوجودك . الى دعم نمو دماغھ

ستساعد طفلك على تلقي جمیع التجارب براحة وھدوء.  .یراه شيءملمس وصوت وكل  معالجة كلوكذلك 
 الستعداده. كل ھذا سیساعد المناسبة وفقا" التعدیالت وإجراء لدعمھ طریقة أفضل لمعرفة طفلك سلوك راقب
والنمو وجعلھ یشعر بالنجاح  مجال التطور في المقبلةلخطوات للقیام بااستخدام كل الطاقة الالزمة  على طفلك

في تلك اللحظة؛ عندما یتنفس طفلك بھدوء، ھوزیتھ جعلى سبیل المثال، دائًما راقب طفلك أوالً لمعرفة والقوة. 
برفق حول  یدیك لفّ ، ؛ قدم یدیك لھ برفقلشد انتباھھبھدوء معھ التحدث بدأ اب یكون وجھھ وردیًا ویبدو مرتاًحا،

أخبره طفلك ببطء،  ارفع غطاءطمئنان. ثم باإلشعر ورأسھ لمساعدتھ على التعرف إلى لمستك المألوفة لی هظھر
معھ وتفاعل  فترة اإلھتمام بھطوال یدك وصوتك  من خالل ھالتواصل معصوتك الناعم، وحافظ على ببما تفعلھ 
ً اجتماعی ً تساس، الھادئ كطیفة وصوتلل. بلمستك اا واالستعداد للخطوة التالیة.  عد طفلك على االستیقاظ تدریجیا

  .مجدداً على العودة إلى النوم  ھستعینصوتك الناعم ولمساتك اللطیفة بعد ذلك 
 كیفیة لمعرفة طفلال سلوك مراقبة إن .طفلك مع تفعلھ ماكل ب جداً  مھم جزء ھوك لوتمھّ المحافظة على ھدوئك 

  .األبوة واألمومةتك بثق سیعززلھ. ھذا  تقدیمھ یمكن ما و معرفة فھم على یساعدك معك ھتواصل
 

 النوم على فترة افظح -6
 ر الوظائفتطوّ  مثالً . طفلك نوم أثناء ةالمھمّ  تطوراتال من العدید تحدث .طفلك دماغ لتنمیة النوم مھم

 یكون بحیث ، الھادئة طفلك بیئة على الحفاظ كن متنبھاً إلى .الصحي والنمو م،والتعلّ  الذاكرة تقویة ة،الحسیّ 
ً متقطع وغیر النوم مستقراً  طفلك  أن تذكرة. الساطع األضواء أو الحركة الكثیرة،  المزعجة، األصوات  بسببا

 كیفیة الصحیة الرعایة فریق مع ناقش. )skin to skin( لجلدل الجلد مالمسة طریقةب تحملھ سینام أكثر عندما
 .طفلك نوم حمایة
 
  اللمس عبر والتواصل االتصال -7
 ھسلوك معرفة على ھلمس سیساعدك. طفلك وبین بینك والتواصل لالتصال طریقة وأھمّ  أقرب ھو اللمسن إ

 یرشد ذلك ودع للمستك طفلك یستجیب كیف راقب .بحبك ویشعر واألمان بالراحة یشعر سوف. ھتوتفضیال
 طفلك قدمي باطنحضن  ربمایمكنك  ؛رعایتھا یدیك الھادئة و بلمسة یشعر لتدعھ بلطف، طفلك المس ھ.تفاعل

 والساقین الطفل ذراعيمع االلتزام بحضن  ھجسم حولوضعھا  أو األخرى دكھ بیرأس دیمھتو واحدة، یدب
ً  البقاء على هسیساعد مما فیك، والثقة واألمان بالثبات شعوراً  لطفلك ینقل سوف ھذا .نطويم بشكل  ھادئا

 طریقةب ھكیفیة لمس حول كمخاوفن ع الصحیة الرعایة فریق مع التحدثال تتردد عن .باالرتیاح هویشعر
 .ھفظرو تناسب ومریحة لطیفة

 
 )skin to skin( للجلد الجلد مالمسةطریقة ب العنایة -8
 الصدر حمالة زالةإ من تأكدمع ال( العاري صدرك على طفلك احمل منك، قریبًا لیكون الفرصة طفلك امنح 

ً  .فقط لحفاضالطفل لارتداء و )لألم  لجلدل الجلد مالمسة طریقةبھا یإل یشار ما ھذه الطریقة غالبا
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)skin to skin( لجلدل الجلد مالمسة طریقةب طفلك حمل في ابدأ .الكنغر رعایة أو )skin to skin( أقرب في 
 الكثیر ناكحسب رغبتك. ھ یوم كل فعل ذلك مكانوباإل .لطفلك الطبیة الحالة حسب الوالدة بعد ممكن وقت
 ألطفالل خصباأل و ،كطفلل ولك  )skin to skin( لجلدل الجلد مالمسةفوائد طریقة  حول البراھین من

 .أمور أخرى بین من نموه و تطوره الذھني تحسین الفوائد ھذه وتشمل منھم. المرضى أو جداً  الصغار
 
 والرضاعة االم حلیب تقدیم -9
 فریق مع ناقش .هكل طفل حسب عمرل مثالي ھو األم وحلیب لطفلك، تغذیة أفضل ھو األم ان حلیب 

 و الصمغ ھوأ أن اللبأ .األم ثدي من الحلیب تفریغ یةكیفعن  والدة طفلك عند أو قبل الصحیة الرعایة
 أخصائیة منلمساعدة یمكن طلب ا .عدیدة ألسباب لطفلك يالذھب السائل ویعتبر الحلیب من المبكر الجزء

  یمكن شفط الحلیب و إعطائھ للطفل. خالل لطفلك. ھي مھمة الحلیب من قطرة كل .ممرضةالأو  الرضاعة،
 ؛الفریدة حتھرائ تحمل قماش قطعة كامسإ أو/و لمسھو ،طفلال إلى نظریستحسن على األم اله العملیة \ھذ
 األسباب من ألي سبب األم بیفي حال عدم توفر حل .ثرأك بسھولة الحلیب تدفق على ھاسیساعد ھذاف
 شملكي ی كصدر على طفلالضع لزیادة إدرار الحلیب  .األم حلیبل متبرعةجھات  توفر عن ستفسرإ
 التدرب على مصّ  على هویساعد الحلیب تدفق على سیساعد ھذا. أن بأنفھ مرغ حلمة الصدریو لحسیو

ً  الحلمة تكون ھذه  أن من يتأكد .ھل وأسھل أقوى الرضاعة تصبح سوف الوقت مرور مع. تدریجیا
 خالل من .الرضاعة أثناء ھیحتر سوف ةاللطیف تكلمس و ودكجون إ. لطفلكو لك وإیجابیة ممتعة ربةجتال

 في مریحةالو ممتعةال التغذیةخوض تجارب ل الطریق ینتمھد فإنك ، منذ البدایة تھتغذیكونك جزء من 
 المستقبل.

 

 ناواألم للراحة مصّ ال تعزیز -10
 أصابعھم عن یبحثونفھم . األم في رحمو ھم األسبوع العشرین  حوالي ذوأیدیھم من أصابعھم  األطفالیمصّ 
 طفلك على الصعب من یكون قد األحیان بعض يف .لیھدؤوا الحضانة في ایكونو عندماا بعد الوالدة و ھلمصّ 

 ویؤدي طفلك طبیح قد ھذا .المتعةبحساس اإل و لمّصھ كافیة لفترة الفم في ھامباإلضع ی أوھ بإصبع یمسك أن
 مجلحا المناسبة الصغیرة ایةاللھّ  تقدیم في يفكر .ھعلى شيء اخر لمصّ  والبحث االنزعاج من مزید إلى

 دعم خالل من. برضا والنوم الھدوء على طفلك ھذا یساعد أن المرجح من و یمصّ أن  طفلك یرید عندما
 .السكینةو بالتھدئة الشعور تعلم في ھتساندین فإنك الُممتع، طفلك مصّ 

 
 من ذلك ثق بنفسك وبطفلك واألھم
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