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Kształtowanie się więzi emocjonalnych  
w pierwszych miesiącach życia

Przyjście dziecka na świat to niezwykłe przeżycie zarówno dla dziecka, jak i dla 
rodziców. Ciepło i delikatny dotyk rodzica, jego głos i uspokajające bicie serca 
pomagają noworodkowi łagodzić stres i dają poczucie bezpieczeństwa. Bliskość 
szczęśliwego maluszka także rodzicom przynosi ukojenie i radość nieporównywalne 
z niczym innym. Pediatrzy zalecają jak najwcześniejsze budowanie więzi emocjonal-
nych i bliski kontakt z dziećmi. Bliskość rodziców ma szczególne znaczenie tuż po 
urodzeniu i w pierwszych miesiącach życia dziecka. 

Stosowanie w tym okresie nosidełka przedniego ułatwia budowanie więzi emocjo-
nalnych. Dziecko w nosidełku skierowane jest twarzą do rodzica i ma z nim 
bezpośredni kontakt fizyczny. Nosidełka BaByBjörn

® pozwalają nosić dziecko  
w naturalnej i komfortowej dla niego pozycji, zapewniając równocześnie 

prawidłowe podparcie. Dziecko ma kontakt wzrokowy z rodzicem i podobne 
podparcie jak podczas noszenia go na rękach. Pomysł nosidełek zrodził się  

na przełomie lat 60. i 70. wśród czołowych pediatrów, którzy odkryli, że 
wczesne budowanie więzi emocjonalnych jest bardzo korzystne dla 

rozwoju dziecka i dla nowej rodziny. 



współpraca z pediatrami

W 1970 roku zespół lekarzy z Rainbow Babies & Children’s Hospital w Cleveland, 
Ohio, opublikował przełomowy dokument na temat budowania więzi emocjonalnych 
między niemowlęciem i rodzicami. Zwrócono w nim po raz pierwszy uwagę na 
znaczenie, jakie dla kształtowania się więzi emocjonalnych ma kontakt wzrokowy 
między rodzicem i dzieckiem.

Przedstawione wyniki badań zachęcały matki do częstego noszenia dzieci i do 
bliskiego kontaktu fizycznego z nimi, zaś ojców - do większego zaangażowania  
w pielęgnację niemowląt. Konkluzje lekarzy z Rainbow Babies & Children’s 
Hospital zainspirowały pediatrów na całym świecie do popularyzowania wiedzy  
na temat korzyści, jakie wynikają z wczesnego kształtowania więzi emocjonalnych 
między dzieckiem i rodzicami. W gronie zainspirowanych pediatrów znalazł się 
między innymi dr John Lind ze Szpitala Karolińskiego w Sztokholmie, który  
w radykalny na owe czasy sposób opowiadał się za informowaniem rodziców – przed 
opuszczeniem przez nich oddziału położniczego – o doniosłej wadze, jaką ma 
budowanie więzi emocjonalnych i bliski kontakt fizyczny z dzieckiem. Opinie 
czołowych pediatrów, takich jak dr Lind, skłoniły Björna Jakobsona, założyciela 

firmy BaByBjörn
®, do zaprojektowania pierwszego nosidełka  

BaByBjörn
®. Jako ojciec czworga dzieci, osobiście 

doświadczył on, jak wspaniałe uczucia daje noszenie 
noworodka. Wcześniej, przez blisko dziesięć lat, Björn 

Jakobson prowadził szeroko zakrojone prace nad 
zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci. Teraz zaś 

postanowił stworzyć rozwiązanie, które pomogłoby 
rodzicom we wczesnym budowaniu więzi emocjo-

nalnych z dzieckiem poprzez ułatwienie noszenia 
niemowlęcia w naturalnej pozycji – 

przypominającej trzymanie w objęciach. 

Björn Jakobson



Obecnie lekarze i rodzice na całym 
świecie są zgodni co do znaczenia, 
jakie ma wczesne kształtowanie się 
więzi emocjonalnych między 
dzieckiem i rodzicami, szczególnie  
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
życia. Używanie nosidełka  
BaByBjörn

® znakomicie ułatwia 
budowanie takich więzi. Lekarze  
z Rainbow Babies & Children’s 
Hospital, w rankingu US News & 
World Report uznanego za jeden  
z najlepszych szpitali dziecięcych  
w Stanach Zjednoczonych, zalecają 
stosowanie nosidełek BaByBjörn

®.

Pierwsze nosidełko BaByBjörn
® „Dziecko 

przy sercu” zostało zaprezentowane  
w 1973 roku. Zostało ono tak zaprojek-
towane, aby zapewnić dziecku jak 
najbliższy kontakt z rodzicem  
i równocześnie odpowiednie podparcie dla 
główki i pleców. Nosidełko BaByBjörn

® 
pozwala nosić dziecko blisko mamy lub 
taty, podobnie jak w przypadku noszenia 
na rękach. Ręce rodzica pozostają jednak 
wolne, co umożliwia wykonywanie 
codziennych czynności.  

Dr Avroy A. Fanaroff
Kierownik Katedry Pediatrii i Ordynator

Rainbow Babies & Children’s Hospital



swoBoda ruchów 
Nosidełka BaByBjörn

® zapewniają niemowlęciu komfortową pozycję oraz 
naturalne ułożenie nóg i rąk pozwalające na swobodę ruchów. Swoboda ta ma 
szczególne znaczenie dla „szóstego zmysłu” dziecka, czyli zmysłu równowagi 
sterowanego przez układ przedsionkowy. Układ ten osiąga szczytową wrażliwość 
między szóstym i dwunastym miesiącem życia. Od urodzenia jest on stymulowany 
ruchem fizycznym. W nosidełku BaByBjörn

® dziecko ćwiczy swój zmysł rów-
nowagi i motorykę, poruszając się razem z mamą lub tatą. Jednocześnie jednak 
może samodzielnie poruszać rączkami lub nóżkami.

prawidłowe podparcie od urodzenia

Wszystkie modele nosidełek BaByBjörn
® posiadają pozytywne opinie pediatrów. 

Unikatowa konstrukcja nosidełek BaByBjörn
® pozwala nosić w nich dzieci już od 

urodzenia (minimalna waga 3,5 kg) zwrócone twarzą w kierunku klatki piersiowej 
rodzica. Pozycja dziecka w nosidełku przypomina trzymanie go na rękach i tulenie 
w ramionach, zapewniając noworodkowi prawidłowe podparcie głowy, szyi, pleców 
i bioder. Nosidełko BaByBjörn

® jest tak zaprojektowane, by ciężar dziecka 
rozkładał się równomiernie, odciążając kręgosłup dziecka i zapewniając mu 

odpowiednie podparcie. Szerokość dolnej części nosidełek BaByBjörn
® 

została odpowiednio dobrana, by nóżki były właściwie rozstawione 
i ugięte. Taka pozycja dziecka jest idealna dla prawidłowego 

rozwoju stawu biodrowego w pierwszych miesiącach życia.



Starsze dzieci można nosić skierowane twarzą  
do świata aż do osiągnięcia przez nie wagi  
11 kg (modele Original i Air) lub 12 kg  
(modele Active i Synergy).





relacja ojciec-dziecKo

Nosidełka ułatwiają ojcom nawiązywanie relacji z nowo narodzonym dzieckiem  
i dają możliwość lepszego poznania swojej pociechy. Będąc młodym ojcem, Björn 
Jakobson rozumiał, jak ważne jest, by ojciec poświęcał dziecku czas i miał z nim 
bliski kontakt. Gdy w 1973 roku zaprojektował on pierwsze nosidełka, trudno było 
jeszcze wyobrazić sobie, że będą z nich korzystać także ojcowie. Jednak Lillemor 
Jakobson, główna projektantka firmy BaByBjörn

® i żona Björna, postanowiła 
stworzyć nosidełka, z którymi dobrze wyglądałyby nie tylko mamy, ale także 
ojcowie. Dla mężczyzn okazało się to 
doskonałą zachętą do noszenia swoich 
niemowląt i wczesnego budowania  
z nimi więzi emocjonalnych. Badania 
wykazują, że rodzice, którzy nawiązali 
więzi emocjonalne z dzieckiem od 
samego urodzenia (tuląc je oraz mając 
z nim bezpośredni kontakt fizyczny  
i wzrokowy) łatwiej znajdują z nim 
kontakt w późniejszym wieku. Może  
to mieć trwały wpływ na samoocenę 
dziecka i na jego przyszłą zdolność 
utrzymywania poprawnych stosunków  
z innymi.

noszenie starszych dzieci
Odkrywanie fascynującego świata   
W pierwszym roku życia dziecko nie tylko przybiera trzykrotnie na wadze, lecz także 
budzi się w nim zainteresowanie otaczającym go światem. Nosidełko musi nadążyć 
za tak szybkim rozwojem dziecka w tym okresie. Gdy dziecko ma już dostatecznie 
rozwinięte mięśnie pleców i kręgosłupa i jest w stanie samodzielnie utrzymać 
wyprostowaną głowę (zazwyczaj następuje to w wieku ok. czterech miesięcy), można 
zacząć nosić dziecko w nosidełku skierowane twarzą do świata. Większość dzieci  
w tym wieku przeżywa fascynację otoczeniem. Dziecko pragnie obserwować 
wszystko, co dzieje się wokół, będąc jednak wciąż noszone  blisko ciała rodzica, 
oparte wygodnie plecami o jego klatkę piersiową.

Stosując wzornictwo odpowiednie dla 
obojga rodziców, Björn i Lillemor 
Jakobson zachęcają zarówno matki, jak  
i ojców do noszenia swych dzieci.



nosidełKa BaByBjörn
® 

Umacnianie więzi między dzieckiem i rodzicami  
od urodzenia    
Szwedzka firma BaByBjörn

® od 35 lat udoskonala swoje znane na całym świecie 
nosidełka, współpracując z lekarzami-specjalistami. BaByBjörn

® oferuje obecnie 
cztery modele nosidełek: Original, Active, Air i Synergy. Zostały one wyróżnione 
wieloma międzynarodowymi nagrodami. Nosidełka BaByBjörn

® można stosować 
już od urodzenia dziecka (3,5 kg). Uzyskały one pozytywne opinie czołowych 
pediatrów i położnych na całym świecie.



prof. dr med. Klaus parsch
Stuttgart, 12 października 2007
Nosidełka BaByBjörn

® zapewniają idealne ułożenie nóg noworodków i niemowląt. 
Zarówno kąt ułożenia nóżki względem ciała, jak i odchylenie nóżek na zewnątrz zachęca 
stawy biodrowe do dojrzewania. Wbudowane wsparcie główki jest idealne dla niemowląt, 
gdyż mięśnie dziecka w tym wieku są niewystarczająco rozwinięte, aby móc stabilnie 
utrzymać głowę i resztę ciała. Wsparcie główki chroni ją przed przemieszczaniem, które 
mogłoby być szkodliwe dla rozwoju kręgosłupa.

Gdy dziecko jest starsze, odchylenie nóżek na zewnątrz można dopasować do wieku. 
Nosidełko umożliwia również noszenie dzieci w pozycji zwróconej do świata, kiedy 
głowa i szyja nie potrzebują już dodatkowego wsparcia.

Oprócz korzyści dla dziecka, nosidełko z ortopedycznego punktu widzenia jest korzystne 
również dla mam, tatusiów, dziadków i innych osób dorosłych używających nosidełek. 
Gdy nosidełko używane jest w sposób prawidłowy (główka dziecka powinna znajdować 
się na wysokości podbródka osoby dorosłej), plecy dorosłego mają zapewniony pełny 
komfort oraz fizjologicznie odpowiednią pozycję dla kręgosłupa osoby dorosłej. Dziecko 
może być bezpiecznie noszone, podczas gdy osoba dorosła ma swobodne ręce i ramiona 
do wykonywania innych czynności.

Nosidełka BaByBjörn
® oferują wiele korzyści zarówno dla rodziców, jak i dziecka.  

Z ortopedycznego punktu widzenia zdecydowanie je polecam.

Prof. dr med. Klaus Parsch - emerytowany Dyrektor Medyczny Kliniki Ortopedii 
Dziecięcej w Szpitalu Olga w Stuttgarcie

Były Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ortopedii Dziecięcej oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Dziecięcej



Więcej na temat naszej współpracy z pediatrami dowiesz się na   

www.babybjorn.com
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Dystrybutor BaByBjörn
® w Polsce: SCANDINAVIAN BABY, www.scandinavianbaby.pl 


