
التقميط

المواليد م يتساءل الكثير من اآلباء واألمهات عّما إذا كانوا بحاجة إلى تقميط أطفاله

ط يمكن أن ال يحتاج األطفال الرّضع إلى تقميطهم، ومع ذلك، فإن التقمي. الرّضع

.اإلراديةغير اإلجفال (منعكس)يساعد على تهدئة أعصابهم وتقليل حركة

إذا تمّ ف. طهمهناك بعض االختطارات التي قد يتعّرض لها األطفال الرّضع عند تقمي

، طا  مقمّ كون استلقاء الطفل الرضيع على بطنه أو انقلب بنفسه على بطنه بينما ي

حتمال أن تتراخى ببّطانية، فهناك اه وإذا تّم تقميط. فيجوز أالّ يتمّكن من التنفّس

حرارة ارتفاعلى كما قد يؤدي التقميط إ. هالبطانية عنه وتصبح خطرا  مسببا  الختناق

.    الرضيع الداخليةجسم 

.  لتقميط الطفل الرضيعب استخدامها ما األشياء التي يتوج  

كيس دام استخاستخدمي كيس النوم مع قِماط في أطرافه الفيلكرو أو •

. قِماط

انية رقيقة، إذا لم يكن لديك كيس قِماط، فيمكنك تقميط رضيعك ببطّ •

انيات البط  تستخدمي أحرصي على أل  . مثل بطانية حمل الرضيع

.والموب رةالمجع دة أو السميكة أو الناعمة 

ماط على الرضيع؟كيف ينبغي وضع الق  

ماط مرتفعا  فإذا كان الق. ينبغي أن يتماشى القماط مع كتفّي الرضيع•

. سهجدا  عن كتفّي الرضيع، فيمكن أن يعيق تنفّ 

ر ينبغي أن يكون هناك مساحة كافية لوضع أصبعين بين صد•

.  ياحوهذا يساعد رضيعك على التنفّس بارت. ماطرضيعك والقِ 

ن ماط مع أطراف ربط موإذا كنت تستخدمين كيس نوم أو كيس قِ •

.الفالكرو، فأحرصي على عدم التقميط بإحكام شديد

.  يعكماط رخوا  عند وركّي رضعلى أن يكون القِ أيضا  وأحرصى•

.  كلتحرّ ليجب أن يكون هناك فُرجة تعطي الوركين والساقين مجاال  

في وركّي ل  سبب مشاكتُ ضيّقة جدا ، فيمكن أن الفُرجة فإذا كانت 

.الرضيع

:عن تقميط طفلك الرضيعيتوق ف

.  في حلول األسبوع السادس إلى الثامن من الوالدة•

:مدة أبكر من ذلك في الحاالت التاليةفي أو •

o من بنفسهللنقلبالمحاولة علمات أي عندما يبدي الرضيع

. ظهره إلى بطنه

o طماالقِ من بنفسه ليْفلت عندما يبدأ الرضيع يتزحزح  .

توقّف عن الينيعتني برضيعك عندما تقررنْ م  على إعلم كل يأحرص

.  التقميط

يصبح دافئاً كثيراً جسم رضيعك ل تدعي 

المكان حرارةملبسا  تتناسب معالرّضع األطفال ينبغي أن يرتدي 

:ماطالقِ تحت الملبس التي يرتديها الرضيع . الموجودين فيه

ن غطاء للساقين واحدة بدوقطعة بألبسي رضيعك لباسا  رقيقا  أو لباسا  •

(.onesie-أوْنزي )

ئة أو كانت حرارة المنزل الداخلية دافةالطقس دافئنت حرارة كاوإذا •

.  جدا ، فضعي الحفاض فقط عليه

:رضيعك قد يكون دافئا  جدا  جسمنذرة بأنبعض العلمات المُ 

. عن العاديمقتما  احمرار وتّوهج الخّدين أو لون الخّدين•

التعّرق•

التنفّس بشكل سريع وض حل•

أي منهمالمسعند ةالصدر أو الظهر دافئحرارة •

، فعليك يكون دافئا  جدا  قدعلى أنه علمات تدلّ على رضيعك إذا ظهرت 

ة وإذا لم تساعد إزال. طبقات ملبسهطبقة أو أكثر من خلع ملبسه أو 

كان إذا. طبقات الملبس على ذلك، فيجوز أن يكون رضيعك مريضا  

تصال لديك أسئلة أو أمور تشغل بالك بشأن صحة رضيعك، فعليك اال

.  عنهبطبيب األطفال أو مقدم الرعاية الصحية المسؤول 

التقميط والنوم السليم واآلمن 

.أحرصي دائما  على وضع رضيعك على ظهره عند تقميطه•

.  ت بإحكامعلى فراش متين وشرشف مثبّ ( Pack and Play)أو حظيرة اللعب ( Bassinet)ينبغي أن ينام رضيعك في مهد للرّضع أو سرير نقّال •

.  ال ينبغي أن يكون هناك أي أشياء أخرى حوله، كالوسائد أو البطانيات أو الدمى واأللعاب المحشو في مكان نوم رضيعك•

(.   أشهر9)كاملةالذين ولدوا بعد فترة حمل اء ع األصحّ الرضّ األطفالعلىتسري هذه المعلومات 

. خاصة بهنة معيّ أي أسئلة ه حولعناستفسري من طبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية المسؤول 



عند تقميطه وتركيزهماكيف ينبغي وضع ذراعي  رضيعك

:يمكنك وضع ذراعّي رضيعك في عدة طرق، ولكن هناك منافع ألن يكون وضع الذراعين إّما

.  من وجه رضيعكقريبا  مثنيين عند الكوعين مع وضع الذراعين على الصدر واليدين •

.  في الوسطاليدين تلمس بعضمها في أعلى صدر رضيعك و•

تعليمات خطوة بخطوة

ّ هناك العديد من الطرق لتقميط الرضيع  .  إليك تعليمات حول طريقتين لتقميط رضيعك. نيةببطا

وضع الذراعين بالقرب من الوجه-الطريقة األولى أسلوب 

يث يكون مستلقيا  حانية البطّ ضعي الرضيع على  . إلى األسفل إلنشاء حافة مستقيمةإحدى زواياها يوطْ أوالبطانية بشكل مسّطح يأفرش1.

.  مع حافة البطانية العلويةيتماشيان على ظهره ووجهه مواجها  لوجهك وكتفيّه 

بالقرب ّكزتانومربعضهما البعضمسان لتعلى الصدر واليدين مضطجعانورّكزي ذراعّي الرضيع بحيث يكونان مثنييّن عند الكوعين 2.

.من وجه رضيعك

.  حول الجانب األيسر( أدخليها)فوق جسم رضيعك ودّسيها انية البطّ لفّي الزاوية اليسرى من 3.

ن لرضيعك أن وجه رضيعك وأن هناك متّسعا  كبيرا  حيث يمكأالّ تغّطي أحرصي على و. ألعلىإلى اأثني الطرف السفلي من القماش 4.

.  ألعلى والخارجإلى ايحّرك ساقيّه 

.ات في مكانهبثبطماسيثبّت وزن رضيعك القِ . أثني الزاوية اليمنى من البّطانية على جسم رضيعك ودّسيها تحت الجانب األيمن5.

وضع الذراعين على الصدر-الطريقة الثانية أسلوب 

. إلى األسفل إلنشاء حافة مستقيمةإحدى زواياها ويبشكل مسّطح واطّ انية البطّ يأفرش1.

.  ية العلويةانحافة البطّ معيتماشيان ضعي الرضيع على  البطانية حيث يكون مستلقيا  على ظهره ووجهه مواجها  لوجهك وكتفيّه 

.الوسطفي البعض بحيث يكونان مضطجعتين على صدره ويديه تلمسان بعضهما يعك ضررّكزي ذراعّي 2.

.  5و4و3كل من الخطوات كرري3.

ة في األمثلة حول كيفيّ 2ماط لتقميط رضيعك، فيّرجى الرجوع إلى الخطوة رقم أو كيس قِ ربطماط إذا كنت تستخدمين كيس نوم مع قِ :مالحظة

.وضع وتركيز يدّي الرضيع

األكاديمية األمريكية لطب )American Academy of Pediatricsالتابع لـ HealthyChildren.orgيمكنك زيارة الموقع اإللكتروني 

ى مزيد من للحصول عل. للحصول على مزيد من المعلومات حول التقميط بما في ذلك مقاطع فيديو قصيرة حول كيفيّة التقميط( األطفال

.  Michigan.gov/SafeSleep: إلى الموقع اإللكتروني التاليالذهاب المعلومات حول النوم السليم واآلمن، يمكنك 

إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان التي تُعرف )Michigan Department of Health and Human Servicesلن تميّز 
ضد أي شخص أو مجموعة بسبب العرق، أو الديانة، أو العمر، أو المنشأ الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، ( MDHHSباسمها المختصر 

لجنسانية لتعابير اأو الحالة الزوجية، أو المعلومات الجينية، أو الجنس، أو التوّجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية التي يتصورها الشخص لنفسه أو ا
MDHHS-Pub-1294-AR (11-20).التي يعطيها الشخص عن نفسه، أو المعتقدات السياسية، أو اإلعاقة والعجز


