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          Tummy Time نِ طْ البَ  تُ قْ وَ 
 

 

ع رضيعي على ماذا أفعل خ�ل وقت وضْ 
 البطن؟

  .انزلي إلى مستوى رضيعك •

 .ي لرضيعكتحدثي أو غنّ  •

ً أو لُ  راً ي رضيعك صوَ رِ أَ  •  .ذات ألوان زاھية عبا

 .مع رضيعك" الخاطفةظرة النّ "عبة  عبي لُ الْ  •

 

ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة رضيعي بحيث يكون 
 ؟"مستديراً "شكل رأسه 

السرير حيث  علىة استلقاء رضيعك عيَ ري نھاية وضْ غي8  •
ويل ھذا يشجع رضيعك لتحْ . يضع رأسه في كل يوم

رأسه بطريقة مختلفة للنظر إلى اAشخاص أو اAشياء 
 .في الغرفة

 اAطفال الخاص مقعددعائم الرأس في � تستخدمي  •
السيارة، أو كرسي الحضن، أو أرجوحة الرضيع، ب

 .أوعربة اAطفال أو سرير اAطفال

ضعي طفلك في مقعد اAطفال الخاص بالسيارة، أو  •
في اAرجوحة أو في عربة اAطفال لفترة قصيرة 

 .فقط

 

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كان رضيعي , يحب وقت 
 البطن؟

 .كوني صبورة •

اHِْرضاء وربما يحتاج الى قد يكون طفلك َصْعب  •
 .يحب وقت البطن كيف مساعدتك ليتعلم

• Hمكاناجعلي ھذا الوقت وقت مرح بقدر ا.  

 ودعموية تحت صدر رضيعك طْ شفة مَ يمكنك وضع منْ  •
يه أمام المنشفة بمجرد أن يستطيع رضيعك حمل ذراعَ 
 .رأسه

 ما ھو وقت البطن؟

وضع رضيعك على بطنه أو على جنبه  •
 .عندما يكون الرضيع مستيقظاً 

  

 لماذا يحتاج رضيعي لوقت البطن؟

رضيعك حصول  بُ نّْ جَ Aنه يُ  •
و (رأسه  فيحة سطّ بقعة مُ 

تسمى ھذه البقعة المسطحة 
 .)بالَرْأٌس الواربِ 

ية العضLت وِ Aنه يساعد في تقْ  •
وظھره رضيعك في عنق 

 .يهوصدره وذراعَ 

على تعلم رضيعك Aنه يساعد  •
 .وِ بْ ف و الحَ الل� 

طريقة رضيعك  يمنحُ Aنه  •
 .جديدة للنظر إلى العالم

 

 مارس وقت البطن؟أين يجب على رضيعي أن يُ 

 .ركجْ حِ على صدرك أو على  •
• Aرضعلى ا. 

للرضيع، على سبيل المثال  على سطح ثابت يكون آمناً  •
 .حصيرة تمارين رياضية أو حصيرة يوغا

 .تعمل بشكل أفضل بالنسبة لكاختياري الخيارات التي  •

 

 وقت البطن؟مارس يُ متى يجب على رضيعي أن 

 .جرد و�دة رضيعكمُ بِ  •
 .و سعيداً  عندما يكون رضيعك مستيقظاً  •
 .رضيعك تراقبينعندما  •
 .عدة مرات خLل اليوم •
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مسطحة في  قعةبُ ِب لماذا يمكن للرضيع أن يصاب 
 رأسه؟

 .الحمل والو�دة فترةة الرضيع أثناء بسبب وضعيَ  •
بسبب قضاء فترات طويلة من الزمن في عربة اAطفال،  •

أو مقعد اAطفال الخاص بالسيارة، أو أرجوحة اAطفال 
 .عالرضّ 

 دُ نِ تَ سْ يَ يمكن لعظام الجمجمة أن تتسطح إذا كان الرضيع  •
 .دائما على نفس المنطقة على رأسه

ر شكلھا في السنة اAولى من يّ غما تُ  جمجمة الرضيع غالباً  •
 .العمر

 

بدماغ  رّ ضُ ھل البقعة المسطحة على الرأس تَ 
 رضيعي؟

  .عادة � تضر •
 ل� حَ تُ مشكلة وجود بقعة مسطحة صغيرة في الرأس سَ  •

 .لوحدھا
 

 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

و أة للصحة العامة الخاصة بك، اتصلي بالوحدة المحليَ 
صحة كولومبيا البريطانية على رقم  رابطببالطبيب، أو 

811. 
  

 مصادر المعلومات عبر ا8نترنت

 www.fraserhealth.ca    صحة فريزر

 ".رو التطو�  و� النمُ 'ابحثي عن 
  

  ا9سر المتمتعة بالصحة بكولومبيا البريطانية

www.healthyfamiliesbc.ca 

  ".المسطحة البقعة"ابحثي عن 
 ".وقت البطن"ابحثي عن 

 

 الصحة لكولومبيا البريطانية رابط

www.healthlinkbc.ca  

 ".الرأس المسطح"ابحثي عن 
 

 مستشفى كولومبيا البريطانية ل;طفال

www.bcchildrens.ca  

 ". A-Zإلى الياء  كراسات الصحة من الQف" شاھدي  
".  الرأس الوارب'للعثور على ' P'انقري على حرف 

 .لرضيعكالوقاية وعLج الرأس المسطح 'اختاري 

كيف أعرف إذا كان شكل رأس رضيعي 
 ؟"ستديراً مُ "

في نفس  نانيْ العَ تكون  •
 .ا�رتفاع

ن في نفس تكون اAذنيْ  •
 .ا�رتفاع

انظري إلى اAسفل من الجزء   •
 -العلوي من رأس رضيعك 

 .يجب أن يكون مستديراً 
 

 

 

 

 

      
 حط= سَ مُ        حط= سَ مُ        طبيعي           

 

سطحة قعة مُ رضيعي ببُ  صيبأُ أن أفعل إذا  ي= َل ماذا عَ 
 في رأسه؟

  .اتبعي نصائح وقت البطن •

•  � .حةقعة المسطّ رأسه على البُ  دُ نِ تَ سْ يَ ضعي طفلك بحيث 

 .تحدثي مع طبيبك أو مع ممرضة الصحة العامة •

قبل أن  إذ يمكن أن يستغرق اAمر شھوراً  -كوني صبورة  •
 .تغييراً  يْ رَ تَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ھيلثكوستل  -  صحة فانكوفر الساحليةمقتبس بإذن من   

 !ريك= ذَ تَ 
 يجب أن ينام رضيعك على ظھره

  .على سطح ثابت 


