
CPP este foarte important la începutul alãptãrii, faciliteazã creşterea lactaţiei 
sau relactaţia. Bebeluşul poate sta în CPP, în timp ce îl hrãniţi cu cana sau prin
metoda picurãrii laptelui matern, iar producţia lactatã este stimulatã. 
Contacteazã o consultantã în alãptare pentru mai multe detalii.

Pregãtiţi-vã!Purtaţi o cãmaşã care se poate deschide în faţã sau nu purtaţi nimic, 
nici chiar sutien. Bebeluşul ar trebui sã aibã doar scutecul pe el. Dacã  temperatura camerei 
este scãzutã, vã puteţi acoperi cu o pãturã.  Asiguraţi-vã cã faţa şi nasul bebeluşului nu 
sunt acoperite.

Fiţi gata! Poziţionaţi bebeluşul în poziţie verticalã, pe pieptul mamei, piele 
pe piele, cu şoldurile şi mâinile flexate, ca o  broscuţã (vezi imaginea 
alãturatã). Obrazul bebeluşului sã fie pe mamã, cu bãrbia puţin extinsã alãturatã). Obrazul bebeluşului sã fie pe mamã, cu bãrbia puţin extinsã 
astfel încât bebeluşul sã vadã mama şi sã poatã respira. Capul 
bebeluşului sã fie suficient de aproape încât sã poatã fi pupat.

Staţi confortabil! Aşezaţi-vã în poziţie culcatã pe un fotoliu sau  pat. Dacã 
dormiţi împreunã, asiguraţi-vã cã respectaţi regulile  de siguranţã, 
aşezaţi-vã într-o poziţie înclinatã. Acoperiţi-vã cu o pãturã. Asiguraţi-vã cã 
faţa şi nasul bebeluşului nu sunt acoperite.

UIMITOR!
Organismul mamei rãspunde la nevoile bebeluşului, oferind o experienţã 
unicã pentru gemeni. Studiile au arãtat cã atunci când mama are câte un 
geamãn la fiecare sân, temperatura fiecãrui sân creşte sau scade pentru
a rãspunde nevoilor individuale ale fiecãrui bebeluş.

CONTACTUL PIELE PE PIELE SIMPLU CA 1-2-3!

PENTRU BEBELUŞI ŞI COPII
Contactul piele pe piele (CPP) este o metodã de îngrijire, când bebeluşul 
este dezbrãcat şi îmbrãţişat într-o poziţie sigurã, pe pieptul mamei.

• Când sunt piele pe piele, bebeluşii se simt ca în burta mamei, în siguranţã şi 
conectaţi. Se declanşeazã hormonul iubirii, oxitocina, mama şi copilul se relaxeazã.
Foarte util în perioadele de stress şi urgenţã, CPP reduce riscul apariţiei depresiei şi
faciliteazã conectarea cu mama. CPP calmeazã bebeluşul care plânge, iar partenerii 
pot şi ei sã utilizeze aceastã metodã!

• Bebeluşii ar trebui sã beneficieze de cel puţin 90 de minute de CPP la naştere. 
CPCPP continuu salveazã vieţile bebeluşilor cu greutate micã/prematuri.

• CPP este benefic bebeluşului mult dupã perioada de nou nãscut. Cu cât este 
mai lungã perioada de contact piele pe piele, cu atât cresc beneficiile pentru mamã 
si bebeluş. CPP faciliteaza alãptarea si este o metodã doveditã de creştere a 
producţiei lactate.

Bebeluşii care au contact piele pe piele se sincronizeazã cu mama, astfel
temperatura corpului, bãtãile inimii, respiraţia şi nivelul zaharului din sângele lor
rãmân stabile. CPP este mai eficient decât incubatoarele, îmbunãtãţind starea 
de sãnãtate, dezvoltarea creierului şi condiţia economicã în perioadã adultã. 
Când nou nãscutul este separat de mamã, bebeluşul arde calorii şi grãsime 
pentru a exercita energie, încercând sã se stabilizeze. Bebeluşul are un câştig 
mai mare în greutate, atunci când este în CPmai mare în greutate, atunci când este în CPP.

Un sistem de purtare potrivit poate ajuta organismul mamei sã producã “
automat” mai mult lapte, în timp ce este în mişcare. În cazul bebeluşilor cu 
greutate micã, gâtul şi capul sunt susţinute. Sistemul de purtare ajunge chiar 
sub urechea bebeluşului, bãrbia este ridicatã pentru a elibera nasul, pãstrând
în acelaşi timp o poziţie tip “broascã”, suficient de aproape cât sã poata fi pupat.

CONTACTUL PIELE PE PIELE


