
Ο εγκέφαλος ενός μωρού δημιουργεί μέχρι 
και 1.800.000 νέες συναπτικές συνδέσεις ανά 
δευτερόλεπτο και οι εμπειρίες ενός μωρού θα 
καθορίσουν ποιες θα διατηρηθούν.1 Η πολυ-
αισθητηριακή διέγερση, δηλαδή το τι αισθά-
νεται, μυρίζει, ακούει και βλέπει ένα μωρό, 
συμβάλλει στην προώθηση της μακρόχρονης 
διατήρησης των συναπτικών συνδέσεων.1 Η 
διέγερση είναι απαραίτητη από τα πρώτα στά-
δια ανάπτυξης ενός βρέφους διότι μέσα στα 
3 πρώτα χρόνια της ζωής του, υπάρχει ταχεία 
ανάπτυξη των περισσότερων νευρικών οδών 
του εγκεφάλου που υποστηρίζουν την επικοι-
νωνία, την κατανόηση, την κοινωνική ανάπτυ-
ξη και τη συναισθηματική ευημερία.2

Η διέγερση πολλαπλών αισθήσεων στέλ-
νει σήματα στον εγκέφαλο που ενισχύουν 
τις νευρωνικές διεργασίες για τη μάθηση. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική πο-
λυαισθητηριακή διέγερση προσφέρει υγιή 
αναπτυξιακά οφέλη στα μωρά, όπως μείωση 
του στρες στα υγιή και πρόωρα μωρά3,4 και 
καλύτερη ποιότητα και ποσότητα ύπνου στα 
υγιή μωρά,5 καθώς και μεγαλύτερη αύξηση 
του σωματικού βάρους η οποία οδήγησε σε 
νωρίτερη έξοδο από το μαιευτήριο στα πρό-
ωρα βρέφη.6 

Οι καθημερινές εμπειρίες στη ζωή ενός μω-
ρού μπορεί να αναπτύξουν και να διεγείρουν 
τις αισθήσεις του και να παρέχουν στους γονείς 
την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητα 
του μωρού τους να μαθαίνει, να σκέφτεται, να 
αγαπά και να αναπτύσσεται. Το μπάνιο και το 
μασάζ είναι μια ιδανική ευκαιρία για να δημι-
ουργήσετε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. 
Η ώρα του μπάνιου αποτελεί μια ευκαιρία για 
μεγαλύτερη επαφή δέρμα με δέρμα (διέγερση 
αφής)7 και άμεση οπτική επαφή,8 καθώς και 
για να έρθει το μωρό σε επαφή με νέες υφές, 
εικόνες, ήχους και μυρωδιές που μπορεί να 
διεγείρουν την αφή, την όραση, την όσφρηση 
και την ακοή του. Η όσφρηση, για παράδειγ-
μα, συνδέεται άμεσα με τη συναισθηματική 
μνήμη,9 άρα η μυρωδιά της μαμάς μπορεί 
να ηρεμήσει ένα μωρό που κλαίει,10 ενώ ένα 
ευχάριστο άρωμα την ώρα του μπάνιου έχει 
αποδειχθεί ότι ενισχύει τη χαλάρωση τόσο του 
μωρού όσο και του γονέα.7

Μια καθημερινή συνήθεια που περιλαμβάνει 
ένα ζεστό μπάνιο, το οποίο ακολουθείται από 
απαλό μασάζ με μια ήπια ενυδατική κρέμα 
αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και 
απλή συμπεριφορική παρέμβαση για την βελ-
τίωση της ποιότητας και της ποσότητας του 
ύπνου στα μωρά.5

Όταν η ώρα του μπάνιου είναι μέρος μιας κα-
θημερινής συνήθειας, τα οφέλη αποδεδειγ-
μένα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οικεί-
ου και λιγότερο αγχωτικού περιβάλλοντος για 
το μωρό και τους γονείς.5

Αν και η επιστήμη έχει σημειώσει πρόοδο 
στην κατανόηση των μακροπρόθεσμων οφε-
λών της πολυαισθητηριακής διέγερσης, χρει-
άζεται περισσότερος χρόνος, προκειμένου οι 
έρευνες αυτές να μεταφραστούν σε καθημε-
ρινή πρακτική. Η ενθάρρυνση των γονέων να 
θεωρούν την καθημερινή συνήθεια, δηλαδή 
το μπάνιο και το μασάζ, ως μια ευκαιρία πο-
λυαισθητηριακής διέγερσης, μπορεί να δη-
μιουργήσει εμπειρίες που μπορεί να συμβά-
λουν στην υγιή ανάπτυξη ενός μωρού.
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΕΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

Σύμφωνα με έγκυρες και καινοτόμες έρευνες, η πολυαισθητηριακή δι-
έγερση, δηλαδή η ταυτόχρονη διέγερση της αφής, της όσφρησης, της 
ακοής ή/και της όρασης, ωφελεί την κοινωνική, συναισθηματική, γνω-
στική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών.

ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ

Η πολυαισθητηριακή διέγερση, δηλαδή 
το τι αισθάνεται, βλέπει, ακούει και μυ-
ρίζει ένα βρέφος κάθε στιγμή, προωθεί 
τη μακρόχρονη διατήρηση των συναπτι-
κών συνδέσεων κατά την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου.1

Η ώρα του μπάνιου αποτελεί μια ιδανι-
κή ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια 
ενισχυμένη πολυαισθητηριακή εμπειρία.
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Η μετατροπή του μπάνιου σε καθημερινή 
συνήθεια βελτιώνει τον ύπνο5

Προσαρμογή από τους Mindell, et al. 2009

Βάση αναφοράς 

Ομάδα ελέγχου Χρήση προϊόντων σε 3 στάδια, 
πριν την ώρα του ύπνου
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Η πολυαισθητηριακή διέγερση αυξάνει
την εγρήγορση στα πρόωρα βρέφη6

Επιπλέον οφέλη:

- Αυξάνει την ποσότητα σίτισης  
 μητρικού γάλακτος
- Συμβάλλει στην νωρίτερη  

αποχώρηση από το μαιευτήριο  
(1,6 εβδομάδες)

Προσαρμογή από τους White-Traut, et al. 2002

Πολυαισθητηριακή 
διέγερση

Τυπική φροντίδα 
πρόωρων βρεφών
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