
مل رغم أن إنجاب مولود جديد يمكن أن يجلب للوالدين السعادة وأوقات رائعة، إال أنه يح
 ، ال سيماون كثيراً ، وأحياناً يبكالرّضعمن الطبيعي أن يبكي . بين طيّاته أيضاً تحديات لهما

.  في الشهر الثاني إلى الرابع من العمر

!لن يدوم البكاء إلى األبد

غيير قد تم إرضاعه وتجشؤه وت رضيعكتأكدي من أن . قي من األشياء السهلة أوالً تحقّ 
.  حفاضه وأنه يرتدي مالبساً متماشية مع طبيعة الحالة الجوية

يرام؟  ال يشعر رضيعك كماهل 
خونة الس(قي من درجة حرارة جسمه الستبعاد إصابته بالحمى تحقّ •

).العالية
 كوند ي، أو تظنين أنه قرضيعكوإذا الحظت تغييراً في صوت بكاء •

لي بطبيب مريضاً، فثقي بما توحي إليك نفسك وتحثّك عليه واتص
.رضيعك

من اضطراب في معدته؟ رضيعكهل يعاني 
.عدةب الغازات أو المغص أو الحساسية آالماً في الميمكن أن تسبّ •
اقيّه بلطف اضغطي ضغطاً خفيفاً بيدك على بطن طفلك أو حّركي س•

.لمبحركة متشابهة بحركة دوران الدراجة الهوائية ألجل تخفيف األ
فسري ، فاسترضيعكوإذا كنت تظنين أن هذا األلم بسبب ما يرضعه •

.حول هذا األمر همن طبيب
 

متّسخ؟ رضيعكهل حفاض 
.اضهمتغيير حفإلى عندما يحتاجون  فوراً ع بعض الرضّ يُعلمك قد 

هل طفلك جائع؟
به  ندما يحلّ قاً جداً ومن الصعب تهدئته وإرضاعه عيمكن أن يصبح الطفل نيّ 

.الجوع الشديد

:تعلّمي العالمات المبكرة المنذرة باقتراب الجوع
.فتح الفم وإغالقه•
.مص أصابع اليد أو تحريك اليدين إلى الفم•
 ذلك المنعكس الرضيع على يستحثّ ) (Rooting(المنعكس التجذيري •

).التفتيش عن الغذاء وتحريك رأسه أو فتح فمه

إلى التجشؤ؟رضيعك هل يحتاج 
قد يسبب هذا و. فقاقيع الهواء عند الرضاعة من الثدي أو القنينة الرضيعيبتلع 

.من الجسم تسريحهالهواء آالماً إذا لم يتم 

:تجشؤ الرضيعكيفية 
على  بشكل يكون مالصق لصدرك ويكون ذقنه مستنداً  رضيعكاحملي •

.ظهره بلطفدلّكي وأفركي أو ربّتي . كتفك
دمي اليد ك واستخعلى حضنك، واسندي صدره بإحدى يديّ  رضيعكضعي •

.األخرى لتدليك وفرك أو ربت ظهره بلطف

هل طفلك نعسان؟ 
عل بعض بدالً من تمايل الرأس بشكل غير إرادي عند النعاس، فقد ينف

ي على تعّرف. التعب المفرط بهمويبكون خصوصاً إذا ألّم  الرّضع
:العالمات المنذرة بالنعاس

.فرك العينين أو األذنين أو كالهما•
.التثاؤب•
.إغالق قبضتّي اليدين•
.القيام بحركات سريعة منتفضة•

الباكي الرضيعتهدئة 

 Federal: شكر وتقدير إلى أصحاب الصورة الفوتوغرافية
SUID/SIDS Workgroup )الفريق الفيدرالي العامل على شؤون موت 

لي على احص). متالزمة موت الرضيع المفاجئ/الرضيع الفجائي غير المتوقع
موقع مزيد من المعلومات ومعلومات مجانية حول النوم السليم واآلمين على ال
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هل يحب الرضيع أن تحمليه وتحتضينه؟ 
.األطفال الرّضع بحاجة إلى كثير من الحضن

ن م قللّ تللرضيع ولألم واألب و ةإن مالمسة الجلد للجلد مفيد•
 ً .مستويات اإلجهاد عليهم جميعا

ً إن رعاية مالمسة الجلد للجلد هي متى يكون رضيعك •  مرتديا
.على صدر األم أو األب العاري ويتم حضنهحفاضه فقط 

ن رعاية أحرصي دائماً أن تكوني مستيقظة ومتنبّهة عندما تمارسي•
.مالمسة الجلد للجلد

؟رضيعكهل يدّخن الناس حول 
.رضيعكال تدعي أحداً يدّخن حول •
ر لمخاطر ن تعريض الرضيع لدخان السجائر قد يعّرضه بشكل أكثإ•

.اإلصابة بالمغص
ن أطلبي من المدّخن التدخين خارج المنزل أو اإلقالع عن التدخي•

 ً . كليا
 QUIT-NOW (800)اتصلوا برقم هاتف االتصال المجاني •

.  للحصول على مساعدة في اإلقالع عن التدخين

ما األشياء األخرى التي يمكنك تجربتها لتهدئة رضيعك؟
و قّدمي له حلمة ثديك أو مصاصة أ. المص يمكن أن يهدئ رضيعك•

.اصبعك لكي يمصه
التقميط•

oاستخدمي كيس النوم مع مرفقات التقميط الملحقة به.
oقلّب ال تقّمطي رضيعك بعد أن يُظهر عالمات بأنه يحاول أن ي

.جسده بنفسه
oى ظهره أحرصي دائماً على وضع الرضيع المقّمط مستلقياً عل

ب أو حظيرة اللع) الباسينت(سلة النوم عند النوم في المهد أو 
ة هية المعنيّ د بجميع المبادئ التوجيمع التقيّ ) باك أند بالي(والنوم 

.بالنوم السليم واآلمن
در ماكينة أو جهاز يصتشغيل الموسيقى أو غناء تهويدة أو تجريب •

.]كهدير شالل الماء[) White Noise(أصواتاً هادئة 
.أذهبي مع رضيعك إلى الخارج الستنشاق هواء عليل•
مهده  ضعي رضيعك في -هّزي رضيعك بين ذرعيك أو في كرسي •

.عندما يشعر بالنعاس
.تحدثي بهدوء وبحالوة مع رضيعك•
.دلّكي خد رضيعك أو قومي بتربيت ظهره برفق•
رارة حّممي طفلك بمغطس ماء دافئ بعد أن تتحققي أوالً من درجة ح•

.الماء واالشراف عليه عن كثب وعناية
  لة النومسأحرصي دائماً على إبقاء رضيعك بالقرب منك بوضعه في •

)Bassinet ( أو حظيرة اللعب)رب في غرفتك بالق) باك أند بالي
.وبهذا يمكن تهدئته بسرعة عند اللزوم -من سريرك 

هل طفلك مشّوب جداً أو بردان جداً؟
طبقات  عدد معطبقاتها عدد تساوى يينبغي أن يرتدي الرضيع مالبساً •

.المالبس التي ترتدينها
.أحرصي على إزالة طبقات المالبس اإلضافية•
 رطوبة الشعر وتعّرق الظهر أو الصدر أو احمرار األذنين أو الوجهإن •

.العالمات المنذرة بأن رضيعك دافئاً جداً  منهي 

هل بدأ طفلك الرضيع بالتسنين؟
.سطيبزغ السن األول بين الشهر الرابع والسابع من العمر في المتو•
.اضة باردة ليمص عليهاقّدمي لرضيعك قطعة قماش باردة أو عضّ •

هل األشياء المحيطة برضيعك تثيره بشكل مفرط أو قليل؟
ك بأن يمكن أن يكون البكاء المتواصل وسيلة يقول رضيعك من خاللها ل•

الية أبعدي رضيعك من األصوات المزعجة الع". قلبي قد طفح مما حولي"
.أو األنوار الساطعة

.يعكغيّري بيئة رض". أنني ضجران"ويمكن أن يعني البكاء أيضاً •
• ً .االستماع إلى الموسيقى أو الرقص أو التنّزه سويا

هل هناك أشياء أخرى يتضايق منها رضيعك؟
كشعرة  فقد يكون ،نهقد يتضايق الرضيع من شيء ما من الصعب تبيّ •

.ه الصغيرةه أو يديّ أصابع قدميّ  أحدملفوفة بإحكام حول 
ات المالبس ع من حساسية فائقة ألشياء ما كبطاقكما قد يعاني بعض الرضّ •

لهم الطريقة التي يتم حمالتي تخدش أجسامهم أو أنواع ما من األقمشة أو 
.فيها

:كيف تتعاملين مع بكاء رضيعك
.برضيعك مع شريك حياتك أوقات االعتناءتقاسمي •
ين محلك بين الح اطلبي من أحد األصدقاء أو األقرباء أن يحلّ •

نين من الخروج إلى الخارج لوحدك أو واآلخر لكي تتمكّ 
.االستحمام والتركيز على احتياجاتك الشخصية

نفساً عميقاً سي تبك الغضب واإلحباط مع رضيعك، فتنفّ  وإذا أحلّ •
.وضعيه بلطف على ظهره في مهده

ي  على الموقع اإللكترونمفيدة تعّرفي على موارد إضافية •
Period of Purple Crying )على ) فترة البكاء اإلرجواني

.www.purplecrying.info: العنوان التالي

ة لمعرف. أحرصي دائماً على ممارسة أصول النوم السليم واآلمن
يارة المزيد كيف يمكن للرّضع أن يناموا بسالمة وأمان، قومي بز

..safesleepgov/michigan.www: الموقع اإللكتروني التالي

الفريق الفيدرالي العامل ( Federal SUID/SIDS Workgroupالصورة معروضة بإذن من 
على  احصلي). متالزمة موت الرضيع المفاجئ/على شؤون موت الرضيع الفجائي غير المتوقع

:  مزيد من المعلومات ومعلومات مجانية حول النوم السليم واآلمين على الموقع اإللكتروني التالي
www.safetosleep.nichd.nih.gov.

)  أشهر 9(تسري هذه المبادئ التوجيهية على األطفال الرضع األصحاء الذين ولدوا بعد فترة حمل مكتملة 
. قد تكون لديك بشأن صحتهنة أسئلة معيّ  عن أيّ  هأو مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن رضيعكاستفسري من طبيب 


