
ً يكون جسمأنعلىاحرصي دائماً  حتاج إلى ارتداء طبقات قد يرضيعكلك بأن وربما قيلّ .لمرضيتعّرض ليصبح جسمه بارداً أو بأن رضيعك قد وقد يراودك قلق. رضيعك دافئاً ومرتاحا

ً جسمهمن اللباس حتى يبقىمتعددة  .  دافئا

ً وإذا أصبح جسمه . عند االعتناء برضعيك، تأكدي دائماً بأنه جسمه غير دافئ كثيراً  عّرض رضيعك إلى تهما أن يزيدان من احتمال بوسع،  فإلى درجة السخونةتصاعدت حرارتهأو جداً دافئا

ارداً، فعليك أن تلبّسيه إذا كنت تظنين بأن جسم رضيعك ب. فيهالموجودين حرارة المكان الداخلية ينبغي أن يرتدي الرّضع مالبساً تتناسب مع . مخاطر موت الرضيع من حاالت متعلقة بالنوم

. لباس نوم قطعة واحدة يغطي القدمين مع كيس نوم

.هول عنطبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية المسؤلالستفسار عن أسئلة خاصة برضيعك، فعليك أن تطرحيها على . (أشهر9)كاملة حملالذين ولدوا بعد فترة حاء األصّ ع تسري هذه المبادئ التوجيهية على الرضّ 

:الرضيع على ما يرامحالة بشرة بأن العالمات الم  

ال شيء يغّطي 

الرأس 

ظهر الرقبة أو الصدر

ً دافئ ً ا جداً وليس ساخنا

هما أّي منعند لمس

المواد المصنوع منها

مناسبة كيس النوم

للطقس ودرجة الحرارة

الداخلية في الغرفة 

لون األذنين

نفس لون 

م بقيّة الجس

قد تكون اليدين

ة والقدمين خفيف

دة البرودة إلى بار

أّي لمسعند 

منهما

ارتداء مالبس مناسبة مع درجة 

إرتداء -حرارة الغرفة الداخلية 

لباس نوم رقيق أو لباس قطعة 

زي أون  )واحدة بدون غطاء للساقين 

-onesie )تحت كيس النوم   .

:دافئاً جداً جسم الرضيع قد يكوننذرة بأن العالمات الم  

احمرار وتّوهج 

الخّدين أو يبدو أن

ً لون الخّدين  قاتما

.  عن العادي

ة أو الرقبة متعّرق

رطبة أو ساخنة 

كل التنفّس بش

لسريع وَضح

ر تبدو على الشع

أو البشرة 

عالمات الرطوبة 

أو التعّرق

احمرار 

األذنين

الصدر أو الظهر 

ً ساخن أي عند لمسا

هما من

ل منيّق أو متمل  

بشكل زائد عن 

العادي

بقة طيكون دافئاً جداً، فعليك خلع مالبسه أو قدإذا ظهرت على رضيعك عالمات تدل على أنه 

كون وإذا لم تساعد إزالة طبقات المالبس على ذلك، فيجوز أن ي. طبقات مالبسهواحدة أو أكثر من 

 ً ي أسئلة عن أهاستفسري من طبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن. رضيعك مريضا

.  معينة خاصة به

دافئاً جداً الرضيع طفلك يصبح على أالّ أحرصي 

ضد أي شخص أو مجموعة بسبب العرق، أو ( MDHHSإدارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان التي تُعرف باسمها المختصر )Michigan Department of Health and Human Servicesلن تميّز 
ابير الجنسانية التي الجنسي، أو الهوية الجنسانية التي يتصورها الشخص لنفسه أو التعّجهالديانة، أو العمر، أو المنشأ الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو الحالة الزوجية، أو المعلومات الجينية، أو الجنس، أو التو

MDHHS-Pub-1295-AR (11-20).يعطيها الشخص عن نفسه، أو المعتقدات السياسية، أو اإلعاقة والعجز




