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Persian 

Tummy time روی شکم  نوزاددادن قرار وقت  

 چيست؟ شکم  روی نوزادوقت قرار دادن 
زمانی که کودک  ،روی شکم يا پهلو گذاشتن کودک •

 .بيدار است

 روی شکممن به قرار گرفتن نوزاد چرا 
 دارد؟ازني
شما  نوزادز صاف شدن ناحيۀ پشت سر ا •

صاف شدن اين ناحيۀ سر را (جلوگيری ميکند 
پالژيوسفالی موضعی يا سندرم صافی سر 

 ).ميگويند
شدن ماهيچه های گردن، پشت، سينه و  قویبه  •

 .شما کمک ميکند نوزادبازوهای 
به يادگيری چرخيدن و چهار دست و پا رفتن کودک شما  •

 .کمک ميکند
دنيای  نگاه کردن به ا راهی جديد برای شم نوزادبه  •

 .ميدهدنشان اطرافش 

 گيرد؟ روی شکم قراربايد در چه محلی کودک من 
 .بر روی سينه يا پای شما •
 .بر روی زمين •
بر روی سطحی محکم که مکانی امن باشد  مانند تشک  •

 .ورزشی يا يوگا
گزينه هائی را انتخاب کنيد که برای شما بهترين کارآئی  •

 .شته باشدرا دا

 گيرد؟روی شکم قرار در چه زمانی کودک من بايد 
 .به محض بدنيا آمدن نوزاد •
 .زمانيکه کودک شما بيدار و شاد است •
 .زمانيکه مواظب کودک خود هستيد •
.چندين بار در روز •

 

 بايد یهائچه کاردر زمان قرار گرفتن نوزاد روی شکم  
 دهم؟بانجام 

پائين آمده و با کودک خود در  •
 .سطح قرار بگيريد يک

با کودک خود صحبت کنيد يا  •
 .برايش آواز بخوانيد

به کودک خود اسباب بازيها و  •
يا تصاوير خوش رنگ نشان 

 .دهيد
با کودک خود دالی موشه بازی  •

 .کنيد

شدن سر کودکم ميتوانم " گرد"چه کار ديگری برای 
 انجام دهم؟

هر ) سر و ته تخت(جای سر کودک را در داخل تخت  •
ميکند  را تشويقاين کار کودک شما . تغيير دهيد روز

سر خود را به برای ديدن افراد و يا اشيای داخل اتاق تا 
 . ی بچرخاندمتفاوتجهت 

صندلی ماشين، گهواره، تاب  از محافظ پشت سر در •
 .کودکان، کالسکه يا تخت استفاده نکنيد

در داخل برای مدتی کوتاه  فقطکودک خود را  •
 .ب يا کالسکه قرار دهيدصندلی ماشين، تا

روی شکم خوشش قرار گرفتن اگر کودک من از 
 نيايد چه کاربايد کرد؟ 

 .صبر داشته باشيد •
ممکن است کودک شما بهانه گير باشد و برای لذت بردن  •

 .از اين اوقات به کمک شما نياز داشته باشد
 .بگذرانيد یخوشبه تا آنجا که ميتوانيد اين اوقات را  •
شما بتواند سر خود را محکم نگه دارد، همينکه کودک  •

ميتوانيد حوله ای را لوله کنيد ودر زير سينۀ کودک قرار 
 . بگذاريدجلوی حوله قسمت داده و بازوهايش  را در 
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" گرد"من  نوزادچطور بفهمم که آيا سر 
 است؟

 .چشمها در يک سطح هستند •
 .گوشها در يک سطح هستند •
 باال به قسمت فوقانی سر کودکاز   •

 .گرد باشدبايد سر او ، نگاه کنيد

 صاف                   فصا                    نرمال       

اگر سر کودکم دچار صافی در اين ناحيه شده باشد چه 
 کاری بايد انجام دهم؟

شکم  وقت قرار گرفتن روی از توصيه های مربوط به  •
 .استفاده کنيد

ناحيۀ صاف شده  بخوابانيد که سر برطوری کودک را  •
  .دقرار نگير

با پرستار بهداشت عمومی و يا پزشک خود مشورت  •
 .کنيد

ممکن است مشاهدۀ تغيير در اين وضعيت  –صبور باشيد  •
 .ماه ها طول بکشد

از ونکوور کستال هلتبا اجازه برگرفته   

 چرا کودکی دچار صافی سر ميشود؟
دوران گرفتن کودک در قرار  وضعيتبدليل  •

 .حاملگی و زايمان
طوالنی در داخل کالسکه،  اوقاتبدليل گذراندن  •

 .کودکانصندلی ماشين يا تاب 
اگر کودک هميشه بر روی يک طرف سر  •

بخوابد، استخوانهای جمجمه ممکن است صاف 
 .شوند

 استخوان های جمجمۀ نوزادان در سال اول   •
 .ا دارندبيشترين ميزان تغيير شکل  رزندگی 

 آيا صافی سر کودک من به مغز او هم آسيب ميزند؟
 .معموال، خير •
 .بخودی خود از بين ميرود بمقدار کم صافی سر  •

 چگونه اطالعات بيشتری کسب کنم؟
با ادارۀ بهداشت عمومی منطقه، پزشک و يا هلت لينک بی 

  .تماس بگيريد 811سی با شمارۀ تلفن 

 منابع آنالين

 Uwww.fraserhealth.caU هداشت فريزرب 
‘Growth and Development’  "را دنبال کنيد" رشد و پيشرفت. 

 Uwww.healthyfamiliesbc.caU خانواده های سالمت بی سی 
‘Flat Spots’ "را دنبال کنيد" نقاط صاف. 

‘Tummy Time’ “ را دنبال "روی شکمقرار گرفتن وقت
 .کنيد

 Uwww.bcchildrens.caU بيمارستان کودکان بی سی 
 .مراجعه کنيد Zتا   Aبه کتابچه های بهداشتی از 

پالژيوسفالی، صافی "  ’Plagiocephaly‘برای يافتن 
پيشگيری و "مطلب  .کليک کنيد  Pروی حرف  بر"سر

 "درمان صافی سر کودک شما 
‘Preventing and Treating Your Baby’s Flat  

Head’ را برگزينيد .

!بخاطر داشته باشيد  
روی سطحی محکم بر  و  کودکان بايد به پشت 

 بخوابند
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