
Гушкането е голяма работа 

Затворете в мазето бабите и дядовците, които казват, че ще разглезите децата си, ако ги 

гушкате като бебета и след това.  И още изследвания показват, че колкото повече 

прегръщате децата си – толкова по-умни ще стават. Въпреки че детските психолози и 

невролози са отдавна наясно физическата близост по време на ранното детско развитие 

влияе на цялото здраве, сега дори вече се говори, че е по-важно, отколкото сме си 

мислили. 

Докосването намалява тревожността и успокоява болката. 

Колкото повече прегръщате бебето си, толкова повече мозъкът се развива 

според скорошно изследване на учени в Охайо //Nationwide Children’s Hospital и Vanderbilt 

University Medical Center, като са били наблюдавани реакциите на мозъчната дейност при 

гушкане. Изследователката д-р Натали Метр установила, че дори простото стоене до 

детето тяло до тяло и люлеенето е достатъчно да създаде разлика в развитието. Особено 

важно е това за бебетата родени преди термин, където докосването кожа-до-кожа ги 

връща в усещането за утробата. Те дори препоръчват там, където родителите не могат да 

присъстват, за да държат децата си, да има медицински специалисти, които да работят 

гушкане на бебето. При някои от преждевременно родените деца се провеждат болезнени 

процедури, за които им се дават болкоуспокояващи, но изследването сочи, че когато е 

имало такава намеса, усещанията за нежно докосване се притъпяват и затова е важно 

родителите да знаят, че присъствието им до детето с прегръщане терапевтира. Силно 

намаленото усещане за допир е сигнал за бъдещи здравни проблеми и трудности при 

ученето в следващите етапи на живота. 

Да усещаш се учи с докосване 

Лекарите продължават темата, като допълват, че при всяко малко дете, което минава през 

трудни медицински процедури, е важно родителите да не избягват, а дори да настояват за 

физически контакт – докосването и близостта имат значение за преодоляване на травмата 

от болката и страха от нея. 

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2817%2930204-X


За родителите задачата с редовно и нежно гушкане следва да е първостепенна от момента 

на раждане на детето, да са може да се развие 90% от мозъка преди 5 годишна възраст. 

Тази близост ще е нещо, за което децата ще са ви благодарни цял живот. 

Така че методът „остави го да поплаче“, който препоръчва детето да остане да плаче 

докато престане определено не ги прави „по-самостоятелни“. Бебетата имат нужда от 

любов и изоставянето може да повлияе на мозъка им и повишава стрес хормона кортизол 

(да, бебетата също изпитват стрес). Оставянето им сами, отричането на нуждата им от 

близост е нездравословно. Да вземете бебето, когато плаче не е разглезване, а отговор на 

техния начин на общуване. Само заради това, че не може още да говорят (а бабите могат) 

не означава, че имаме право да ги пренебрегваме. 
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