O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ?
• Masaż niemowlęcia powinien
być dotykiem miłości.
• To czynność, która jest formą
aktywizacji dziecka i daje nam
wiele informacji na jego temat.
• Przystępując do masażu, zapewnij przytulną,
ciepłą scenerię, ulubioną muzykę.
• Wszystkie Twoje czynności muszą
być w pełni akceptowane przez
dziecko – obserwuj jego reakcje.
• Jeśli Twoje dziecko nie lubi być rozbierane,
powoli oswajaj je z masażem w ubranku.
• Pamiętaj o ułożeniu niemowlęcia
w bezpiecznej, stabilnej pozycji.
• Masaż wykonuj raz dziennie, najlepiej
godzinę przed karmieniem.
• Użyj kropli ulubionego olejku, aby ułatwić
przesuwanie dłoni po skórze. Nie należy
przesadzić z ilością, żeby czuć opór ciała.
• Po zakończeniu masażu otul dziecko, aby
utrzymać temperaturę rozgrzanego ciała.

DLACZEGO WARTO WYKONYWAĆ
MASAŻ NIEMOWLĘCIA?
• Pozwala na pełny kontakt z dzieckiem,
zrealizowanie jego potrzeby
miłości i poświęcania mu uwagi.
• Pomaga w wyrównaniu
napięcia mięśniowego u dzieci
z jego zaburzeniami.
• Masaż uczy granic ciała dziecka.
• Może wpływać na zmysł dotyku –
uwrażliwiać go lub pomóc w sytuacji,
gdy ten zmysł jest u dziecka zbyt
wyczulony – odwrażliwiać.

Zrobisz wszystko
dla dziecka.

My też

Masaż niemowlęcia
POZNAJ PODSTAWOWE ZASADY

Wszystkie informacje na temat
projektu znajdziesz na stronie:
www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Projekt: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki,
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach
działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką
i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do mieszkańców
województwa opolskiego: kobiet w ciąży i po porodzie, noworodków, dzieci do 2 r.ż., ich rodziców i opiekunów
prawnych oraz personelu medycznego. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia
społecznego oraz zmniejszy nierówności w zakresie opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

Partner projektu:

Patronat Honorowy

Opolskie dla Rodziny

Od czego
zacząć masaż?
• Ułóż dziecko wzdłuż swoich ud lub usiądź
w rozkroku tak, aby swoimi nogami
ograniczyć boki dziecka; nóżki dziecka
powinny być uniesione i zgięte.
• Możesz użyć kocyka lub rogala,
aby otulić dziecko.
• Każdy z pięciu ruchów wykonaj po 2–3 razy,
pamiętając, że będzie to wysiłek dla malucha.

SKRZYDŁO MOTYLA

MAŁE SERDUSZKO

Przyłóż rękę wzdłuż mostka dziecka, przesuń
ją do boku ruchem półokrągłym przypominającym
skrzydło. Zaakcentuj zakończenie ruchu.
Oderwij rękę, gdy przyłożysz drugą. W ten
sposób delikatnie rozciągaj klatkę piersiową
naprzemiennie do lewej i do prawej strony.

Przyłóż rozluźnione ręce między piersiami
dziecka i narysuj serduszko wokół piersi,
a kończąc ruch, połącz palce poniżej mostka,
w okolicy przepony. Akcentując zakończenie
ruchu, poczujesz, jak klatka piersiowa schodzi
z wydechem w dół. Rozprężysz w ten sposób
górną klatkę piersiową i aktywujesz przeponę.

MOSTEK W DÓŁ
Rozpocznij od ułożenia dłoni pod brodą
niemowlęcia i chwilę poczekaj, aby przywitać
się z jego ciałem i rozpoznać rytm oddechu.
Kiedy czujesz, że dziecko jest gotowe i daje ci
przyzwolenie, rozpocznij ruch w dół mostka,
akcentując jego zakończenie. W ten sposób
wydłużysz nieco wydech dziecka. Przyłóż
drugą rękę pod brodę i wtedy powoli oderwij
pierwszą, tak, aby mieć cały czas kontakt
dotykowy z dzieckiem. Powtórz 2–3 razy.

ŁAŃCUCH SKOŚNY
Prawą ręką przesuwaj od prawego biodra
do lewego ramienia dziecka, zatrzymując się
w tym miejscu, aby bark się rozluźnił. Potem
po zewnętrznej powierzchni ręki przesuwaj się,
podbierając ją i zapraszając powoli do wyprostu
w kierunku spojenia łonowego. Zapewne
zobaczysz jego szyję. Pamiętaj, że noworodki
są w fazie zgięciowej, dlatego daj swojemu
dziecku czas, aby jego ciało odpowiedziało.

DUŻE SERDUSZKO
Rozpocznij jak poprzednio, rysując serce. Teraz
prowadź dłonie wokół piersi, następnie przejdź
przez łuki żebrowe, połącz ręce na spojeniu
łonowym i wskaż kierunek pępka, akcentując koniec
ruchu. Poczujesz i zobaczysz, jak pępek się ściąga
i chowa. Aktywujesz tym ruchem napięcie mięśni
brzucha. Sylwetka przyjmie wygląd atletyczny.

mgr Ewa Murawska – specjalista fizjoterapii

