
Baby massage
ماساژ نوزادان



آيدیاست كه در جنين بوجود میحس لمس شدن اولين احساس

پذيرشیفشار را برایدر حقيقت نوع

كه جنين به تدريجیهنگام تولد وقت

بعد از آنكه كودك سفر سخت به دنيا آمدن 
را پشت سر گذاشت، نيازمند آن است كه به 

.لمس شدن را حس كندیطور مرتب گرما

كندیبه سمت لوله رحم حركت م

كندیجديد آماده میدنيا



ماساژ دادن نوزادان را بهتر است پدرها انجام دهند.

كنند و احتماالبه همين دليل اغلب كودكان با مادر بيش از پدریا عميقا تجربه مراو

. اين كار انتخاب شدندیهمين پدرها برای برا. ارتباط دارند

. بين نوزاد با پدر به وجود آيدیماساژ باعث ميشود رابطه عميق

كردندیاز يك سو پدرها بيش از پيش نسبت به كودكانشان احساس مسئوليت م

نوزاد پدر رایديگر وقتیرا صرف فرزندانشان ميكردند و از سوی وقت بيشتر
.كردیبا نگاه محبت آميز و لبخند و حركات دست و پا از او استقبال ممی دید 

ميدهند،تماس فيزيكي باراين كه به نوزادخود شيرها به خاطرين علت كه مادبه ا



فوايد ماساژ

.روندیبه خواب میشوند و براحتیـــ  كودكان آرامتر م

يابدیآنها كاهش میـــ حساسيت زياد، عجز و اوقات تلخ

و سبب ميشود تا والدينشان را در شب راحت بگذارند

كودكانیآرامش قكریماساژ به همان اندازه كه برا_

.والدين سودمند استیسودمند است برا



دستگاه گوارش:

. با ماساژ دستگاه گوارش تقويت مي شودـــ

. گيردیهضم و دفع بهتر انجام مـــ

. كند تا بهتر شير بخورندیماساژ به كودكان كمك مـــ

. شوندیكودكان كمتر به قولنج، يبوست و اسهال مبتال مـــ

یدستگاه عصب :



یمقاومت بيشتریعفونیكودكان در مقابل بيماريها
برخوردارندیدارند و از سالمت بيشتر

بدنیدستگاه ايمن :

یدستگاه تنفس :

ماساژ سبب مي شود سرفه هايشان كم شودـ

آنها از بين رود و به عفونت گوش مبتال نشوندی مشكالت تنفسـ  .

. كمتر سرما بخورندـ  

: یـ اسكلتیدستگاه ماهيچه ا

شودمفاصل وماهيچه ها قابليت انعطاف پيدا كند و نرم شودیماساژ كودك سبب م

. ماهيچه ها را هماهنگ كندیسازد حركتهایو كودك را قادر م



پوست :

. شودیكودك بهترمیبا ماساژ مرتب رنگ و روـ 

از بدنیگردش خون فعال ميشود و هر نوع سمـ 

بعد از يك دوره ماساژ پوست كودك شادابـ 

. گرددیبه سرعت دفع م

درخشان و سالم خواهد شد.

عواطف:

ویرسد مشكالت عاطفیشوند به نظر میكه ماساژ داده مینوزادانـ 

. خواهند داشتیدر زندگیكمتریروان

دارندیآنها اعتماد به نفس بيشترـ 

مستقل هستند.

. مي كنندیاحساس امنيت بيشترـ 

. هستندیتعادل بيشتری دارایاز نظر روحـ 



: ماساژ نوزادانیمواد الزم برا

اتاق ماساژ را خوب گرم كنيد زيرا كودك براي ماساژ بايد كامال لخت شود. _

كودكاتان وفق دهيد ویهميشه خود را با خلق و خو _

او را ماساژ دهيد.

فقط در زمان مناسب

. قرار داريدیمناسبیاطمينان حاصل كنيد كه در خلق و خو _

. شوندیكودكان مدت توجه شان كم است و زود خسته م _

قبل از شروع كار همه چيز اعم از روغن، حوله، پتو، پوشك تميز _

. ، و لباس كودك در دسترس باشدیدستمال كاغذ

قبل از شروع ماساژ ناخنهايتان كوتاه و _

. بيرون بياوريديتانا هرا از دست

تمام جواهرات خود



را در او بوجود آوريد.

بدنش شروع كنيد تا بتوانيد دریماساژ كودك را از قسمت جلو _

و احساس امنيت و اعتماد

كنيدنگاه چشمهايش

ممكن است برايش جالب شود.

در تمام مدت ماساژ با كودك صحبت كنيد تا تجربه ماساژ تا آنجا كه_

مواظب ناف كودك باشيد. _

. زمين بگذاريدیيك حوله رو

نكه آماده باشيدآیكودك ممكن است هنگام ماساژ ادرار كند، برا _

. هايتان را گرم كنيدقبل از شروع ماساژ دست _

روغن ماساژ را گرم كنيد. _



وضعيت بدن هنگام ماساژ 

 هكنار هم گذاشته طوریكپاها را
د يتوانیتان خم باشد و بچه را ميزانوها

پا گذاشته ویرو



. دينكتش يم حماكبا ش



ونه پاهايتان بنشينيد و اين گیتوانيد روي پاشنه هایهمچنين م
.كودكتان را ماساژ دهيد

توانيد بهیتوانيد پاهايتان را دراز كرده و میم

بهیزانو هايتان را خم كنيد تا فشار كمتریآرام

توانيد فقط يكیپشت تان وارد شود و يا اينكه م

.را از زانو خم كنيدیپا را دراز و ديگر



روغن ماساژ كودك

شودیجذب پوست نم

روغن بادامماليم، مثلیيك روغن گياهــ 

جذب پوست شودیكه به آسانشيرين

 .ماساژ كودك بسيار مناسب استیبرا

مناسب نيستیمعدنیروغنهاــ 
یكند و به آسانپوست را مسدود مي

زيرا منافذ



شود بهترين روغن ماساژ است ویروغن خوشبو كه به روش زير تهيه م

ميليگرم روغن50با 

حامل رقيق شود

از اين روغنها را درست كنيدیپنجاه ميليگرمیپيشنهاد ميشود كه يك بطر

 قطره عصاره گل رز1ـ 

 یقطره عصاره بابونه روم1ـ 

قطره عصاره اسطوخودوس1ـ 

قطره عصاره بهار نارنج1ـ 



یلرژدر نوزاد شما ايجاد حساسيت يا آمیکنیدكه استفادهیبايد مواظب باشيد تا روغن
قرمز يا هر واكنش آلرژيكیاين حساسيت ممكن است به صورت كهير، لكه ها. نكند
آيد اول مقدار یاطمينان از اينكه اين حالت به وجود نمیبرا. خود را نشان دهدیديگر

.دقيقه صبر كنيد30تا 20نوزاد بماليد و یمچ دست يا قوزك پایكمي از روغن را رو
اين مدتی اگر كودك نسبت به روغن مورد استفاده شما حساسيت داشته باشد، در ط

ساعت صبر 24تا 12البته اگر ميخواهيد صد در صد مطمئن شويد، بايد . مشخص خواهد شد
.كنيد و آن وقت با خيال راحت روغن را به كار ببريد

بدن كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه بعد از ماساژ، پوستیديگرموضوع 
.  خوردنكرده نوزاد از دست شما ليز نینوزاد شما كامال ليز است، پس مواظب باشيد كه خدا

حولهبغل كردن او از یدن نوزاد ، براتوسط پوست بتوانيد تا زمان جذب كامل روغنیشما م

.كمك بگيريد



طريقه ماساژ دادن نوزاد

كودك را با يك دست بگيريدیمچ پا

یرویدست ديگر را به صورت افق

یاو كمي باالتر از زانو طوریران پا

 قرار دهيد كه انگشتان شما به طرف

د تا داخل باشندآنگاه مچ دست خود را به طرف بيرون بچرخاني
اين كه شست شما روي زانو و چهار انگشت 

ماساژ پاها

. او برودیديگرتان به پشت ران پا



زانو به سمت مچ ماساژینوزاد را از باالیسپس پا
به مچ پا رسيديد، بدون اين كه دستیدهيد، وقت

خود را رها كنيد، دست ديگر را روي ران پاي نوزاد
كه اين بار نوك انگشتان شما بهیقرار دهيد، به طور

مچ خود را به طرف داخل. طرف بيرون باشند
بچرخانيد تا انگشت شست شما در پشت ران پاي

مانند دفعه قبل، ولي اين بار قسمت. نوزاد قرار گيرد

. مچ پا را ماساژ دهيدیداخل



مي فشاركد و با يرينوزاد را بگي با دو دست ران پا

ديدر جهت مخالف به دور پا بچرخانا را هت سد

چشيت پكه دست ها به حركن طور يو هم

به طرفیدهند آنها را به آراميخود ادامه م

. د تا به مچ پا برسنديت دهكن حرييپا

رار شودكد چهار بار تيت باكن حريدر مجموع ا

. راستیپایچپ و دو بار برایپایدو بار برا



انگشت شست است درار بردنكن روش به يزاد بهترنویف پاكماساژ یبرا
كهید، به طوريرياو را بگیدست مچ پاكايبد ياه دركنوزاد را خمیه زانوكیلا ح

. یف پاكگر را درست وسط يانگشت شست دست ددانگشتان نوزاد به سمت باال باش
یپافكیياهره يمختصر با انگشت خود داديباالتر از پاشنه پا بگذاریمكنوزاد 

.به قاعده انگشتان پا برسدچ را ادامهيت مارپكحر. ديشكاو ب
. دينكرار كهر پا تیت را دو بار براكن حريا

فشاركيو با 
د تايده



ك انگشت شست مي آيدمكه بن مرحله انگشت سبابه هم يدر ا
دست مثل مرحله قبلكينوزاد را با یه پاكیدر حال

نوزادیف پاكت دست آزاد خود را سشت شگناد ياه تفرگ

انگشت سبابه. دياو قرار دهی پاك چكور انگشت يدرست ز
. دينوزاد، بگذاریاپیوریلول حمن امهر دا قيقدم ها ر

ن انگشت شستيبینوزاد را به آرامیه پاكیدر حال

یرهايد انگشتان خود را در مسيفشاریو سبابه خود م

يد تا به پاشنه برسيدت دهكل حركشیره ايدا
ديار هم باكن يد ايتا به پاشنه برس

رار شودكهر پا دو بار تیبرا .



گذاريدیدو انگشت شست و سبابه يك دست را در دو طرف محل ماساژ م
كودك شودیكه باعث ناراحتیدهيد، البته نه در حدیو به ماليمت فشار م

مي كند در اين حركاتیدست ديگر شما هم همواره نقش تكيه گاه را باز
. نوزاد از ناحيه زانو خم شده باشدیپاها

نوزادیبا يك دست ساق پا. اول از مچ پا شروع كنيد

را نگه داريد انگشت شست و سبابه را در دو طرف

استخوان مچ پا قرار دهيد و آهسته تا پشت پا بكشيد
راست وی مچ پایاين حركت را چهار بار رو

. چپ تكرار كنيدیمچ پایوچهار بار ر



انگشت شست دست. مچ پا را با يك دست بگيريد

نوزاد نزديك مچ و انگشتیپایديگرتان را رو

او قرار دهيد از اين ناحيه شروعیسبابه را زير پا

كنيد از اين ناحيه شروع كنيد و پاي كودك را

تا انگشتان با فشار بين دو انگشت ماساژ دهيد

یبه پاهایكنيد فشار يكنواختیماساژ دهيد، سع

كودك وارد كنيد.



سپس بكشيد

نوزاد را بگيريد و با انگشتیبا يك دست مچ پا

شست و سبابه دست ديگرتان، انگشت شست هر يك

نوزاد را ازقاعده تا نوك انگشت ماساژدهيدیاز پاها

نوزاد را خم كنيد ویدراين حركت زانو ها



ماساژ شكم و سينه

شكم نوزاد بگذاريدیكف دست ها را رو

كه انگشتان شما به طرف باالیبه طور
سپس دست ها را به طور هم . باشند

سينه و شانه ها یزمان به طرف باال

كه نوك انگشتان بهیزمان. حركت دهيد

ینوزاد رسيد، انگشتانتان را رویشانه ها

نوزاد خم كنيد و به سمت یشانه ها

. بازوها حركت دهيد



نوزاد را از بازوها بگيريدیدست ها
به طرف انگشتان دستیو به آرام
توجه كنيد كه. او ماساژ بدهيد
الشما بايد كامیحركت دستها
هماهنگ باشند، در ابتدا ممكن
نكندیاست نوزاد با شما همكار
در اين. و دست هايش را باز نكند
توانيد در حين انجامیصورت م
یاين حركت با ماليمت و احتياط دست ها
به طرف بيرون فشار دهيدیاو را كم
.مراحل اول و دوم را سه تا چهار بار تكرار كنيد



هر دو دست خود را زير شكم قرار

دهيد، سپس با دست راست به سمت

یلحظه ا. شانه چپ مالش دهيد

رسدیكه دست راست به شانه چپ م

با دست چپ مالش را آغاز و به سمت

اين حركتها. شانه راست حركت كنيد

.را آرام و يكنواخت تكرار كنيد



مالش دهيدیبا كف انگشتان خود تمام ناحيه سينه را به صورت دوران

سينه كودك بگذاريد و بهیهر دو دست خود را رو

سينه ها مالش دهيدیبه دو طرف باالیآرام



:ماساژ دست ها و بازوها

ازیو نرمیدست كودك را بگيريد و به آرام

.شانه ها تا نوك انگشتان را مالش دهيد

بزرگیكه به اندازه كافیبايد كودك را همچنان به پشت خواباند يا در صورت

.تواند بنشينيد او را نشاندیشده است و م



.مالش دهيدیدوران

پشت دستها را نگه داريد و. كودك را باز كنيدیدستها

را با حركتبا استفاده از انگشتان خود كف دستها

یكودك را كه در دستهایدستهایبه آرام

.شماست از مچ تا شانه ها بپيچانيد



.هر كدام از انگشتان را به نوبت با به آرامي بازكردنشان ماساژ دهيد

.بكشيد و خم كنيدیو نرمیكودك را به آرامیبازوها

كودك را نگه داريد و مالش را از نوك انگشتان شروع كنيد و بهیدستها

یكودك در دست خود و با به آرامیبا نگه داشتن دستها. شانه ها برسيد

.كشيدن آنها ماساژ را به پايان برسانيد

مچ دستها را در جهت گردشیو نرمیبه آرام

.ساعت و برعكس ماساژ دهيدیعقربه ها



ه كیدشوار است چون تقريبا همه بچه ها و به خصوص آنهايیعادت دادن نوزاد به ماساژ سر و صورت كم
اومت اين مقیكنند، گر چه بعد از مدت كوتاهیدارند، به شدت در مقابل اين ماساژ مقاومت میسن كمتر

رف پدر و كار از طیتالش و سماجت در ابتدایعميق تبديل ميشود، به همين دليل كمیسرسختانه به لذت
در طول اين مدت. ماساژ سر و صورت را تكرار كنيدیدر شروع كار سه يا چهار روز متوال. مادر الزم است 

اساژ اگر احساس كرديد نوزاد بيش از حد نا آرام است و يا گريه ميكند كار را متوقف كنيد و به سراغ م
از بدن، ماساژ اين قسمتی برا. بدن برويد و بعد از چند روز دوباره شانستان را آزمايش كنيدیساير اعضا

ین برامعموال از روغ. او به طرف شما باشندیاهاپكه یزمين بخوابانيد به طوریبايد نوزاد را به پشت رو
.یو آن هم به مقدار بسيار جزيیكنيم مگر در مواقع ضروریسر و صورت استفاده نم

ماساژ سر و صورت



وزاد جمجمه ن. شبيه كا سه، حلقه كنيدیدست ها را دور سر كودك در حالت
شما قرار خواهد یكف دستهایآنقدر كوچك است كه تمام آن در گود

اد دست ها را به آرامي به طرف عقب بكشيد تا به پشت سر نوز. گرفت
.را شروع كنيدیبرسيد، بعد بالفاصله حركت بعد

كه نوك یدستها را دو طرف صورت نوزاد بگذاريد، به طور
عد ب. استخوان آرواره كودك قرار بگيرندیانگشتان شما رو
به جلو حركت دهيد تا نوك انگشتان دو یدست ها به آرام

برسددست شما در پايين چانه كودك به هم 

.



نوزاد،درست زير خطیانگشتان شست خودراوسط پيشان

رويش مو قرار دهيد و هر كدام را در يك خط راست به

اين كار را از. سمت بيرون و طرفين صورت نوزاد بكشيد

راست بهیشروع كنيد و با كشيدن خط هایپيشانیباال

را به همين شكل از باال به پائينیطرفين، تمام پيشان

ماساژ دهيد.
،شست هايتان را در دو طرف سر نوزادیدر پايان ماساژ پيشان

استاي باالي ابروها قرار دهيدردرست درمركز گيجكاه ودر

وآنها را به آرامي درعرض گيجگاه سردهيد سپس چند بار

كوچك ماساژ دهيد.یو به شكل دايره هایگيجگاه را به آرام



با يك. شست هايتان را در دو طرف پل بيني قرار دهيد

حركت سيال،هر انگشت را همزمان به سمت پائين و خارج

صورت حركت دهيد.استخوان گونه به طرفيندر راستاي قسمت باالي

. اين حركت را فقط يك بار انجام دهيد.گونه بكشيد

استخوان پائينیدفعه قبل گذاشتيد قرار دهيد و رو

كهیپايين تر از جايیشست را در دو طرف بيني كم

انگشتان. حاال نوبت ماساژ استخوان پايين گونه است



نوزاد برسيمیسر به گوش ها.

ماساژ باال و پائينیشكل انگشتان شست برایحركات دايره ازدردوحركت بعد ا

. كنيمیكودك استفاده میلب و آرواره ها

كه دریلب نوزاد قرار دهيد به طوریانگشتان را باال

شروع حركت، دو انگشت درست كنار هم باشندو ماساژ

هریكنيم و بعد از اينكه رویرا در اين قسمت آغاز م

تكرار شد انگشتان راینقطه چندين بار حركت دايره ا

دهيم و دوباره به ماساژ ادامهیاز هم فاصله میكم

كند تا در دو طرفیاين كار آن قدر ادامه پيدا م. ميدهيم



ا كودك دقيقیماساژ پايين آرواره هایبرا
كنيم با اين یاز همان روش استفاده م

یالتفاوت كه نقطه شروع حركت اين بار با
.اوستیچانه كودك و درست زير لب ها



.برويدكپل شروع كنيد و به سمت شانه ها از 

ماساژ پشت نوزاد

زمين بيندازيد و سپس كودك رایتوانيد لحافي رویم. كودك را دمر بخوابانيد

. خود قرار دهيدیرانهایآن بخوابانيد يا اينكه او را دمر رویرو

كف هر دو دست خود را. ماساژ را از پهلو ها شروع كنيد
پشت كودك قرار دهيد و در جهت مخالف يكديگریرو



پشت و شانه هایاز كپل شروع كنيد به مالش دادن و باال

را نيز مالش دهيد و به محل شروع برگرديد بدون آنكه فشار

. به پشت كودك وارد آوريدیزياد

. ماساژ دهيدیپشت نوزاد را با انگشتان با حركات چرخش

وارد كرد بلكهیالبته نبايد به ستون فقرات نوزاد فشار

كه نوزادیبا حركات آرام و كوچك فقط تا اندازها

. استیانگشتان را حس كند كافیگرم



سر كودك به سمت پايين بكشيد و تا پاها ادامه دهيدیهر دو دست خود را از رو.

یدورانیكپل كودك قرار دهيد و با حركتهایكف هر دو دست خود را رو

براي آنكه قسمت پشت بدن كودك با يكديگر در ارتباط باشد

.بچالنيدها را کپلبه آرامی . دهيدژماسارا کپلهر 


