
 

  

  حمام الطفل

Baby Bath 



 

 تقوم التي المهام أمتع من الطفل حمام يعد

يولد الشعور بالقلق عند  وقد لطفلها األم بعملها

 حديثي أطفالهن استحمام عند األمهات من الكثير

 بأنه لشعورها بالمولود اإلمساك عليها يصعب ألنه الوالدة،

 .مكروه ويصيبه يدها من يسقط فربما االنزالق سهل

 : اإلرشادات لحمام طفل آمن بعض إليك عزيزتي األم

 : الالزمة األدوات كافة تحضير يجب البدء قبل.1

 الطفل مالبس 

 الحفاضة 

 مخصص غسول 

 لألطفال

 لتجفيف نظيفة منشفة 

 الجسم

 دافئ أو فاتر ماء 

 تنظيفل إسفنج قطعة 

 بها الجسم

 مادة  من بيضاوي حوض

 .البالستيك



 :اإلرشادات لحمام طفل آمن بعض

  الماء من كمية وضعي الغرفة تدفئة من تأكدي.٢

  مئوية درجة 63 حرارتها درجة تتعدى ال التي الساخن

 .الماء في الكوع وضع خالل من وذلك

 بها إمسحي و ئداف بماء صغيرة قطن كرة بللي. 6

 .آخرها إلى العين بداية من مبتدئة الطفل عين جفن

 (عين لكل قطن كرة استخدام يجب)

 ويكون الطفل مالبس يخلعوال ت أوالا  الرأس لابدأي بغس .٤

 .الرأس ففيج ثم و األم حجرفي  هبوضع

 وجه لغسل رطبة إسفنجة مع الغسول ستخدمي. ا٥

 من األمامي الجزء واغسلي  رقبته ثم الطفل

 منطقة الظهر واغسلي المولود اقلبي ثم جسمه

 خطوة كآخر الشرج ومنطقة الطفل جلد منالثنايا  اغسلي. جيداا 

  .الحمام داخل وحيداا  المولود تتركي وال



 التخلص قبل آمن مكان في الطفل بأن تأكدي. 3

 .اإلستحمام ماء من

 : ناث()لإل مالحظات عند حمام الطفل 

 

 ءالما عليك باستخدام ةالحفاظ منطقة تنظيف عند.1

 .الناعم يالقطن قماشال من وقطعة الدافئ

 ماماأل من التنظيف عملية اتجاه ليكن السبيلين تنظيف عند.٢

 .بعناية الفرج ثنايا تنظيف يجب كما الخلف، إلى

  .الحفاظ تلبيس قبل المنطقة جفاف من التأكد يجب.6

 يؤدي قد ألنه أبدا، البودرة على منطقة الفرج ترشي ال.٤

 المجرى أو البول مجرى دخول البودرة إلى إلى

في  التهابات إلى يؤدي قد مما التناسلي

 .المنطقة

 دعن الحفاظ بمنطقة العناية كريم استخدام الممكن من.٥

 .لذلك الحاجة



 

 : (للذكور) مالحظات عند حمام الطفل 

فيما يخص   باألطفال الذكور خاصة عناية توجد ال .1

  .مختونا الطفل يكن لم ما  الحفاظ منطقة

 تغطيس المنطقة عدم فيجب مختوناا  الطفل كان إذا. ٢

 ودائما. الجرح يشفى حتى االستحمام في حوض

 يحتوي على شاش بوضع الجرحمنطقة  احمي

 ما بحسب حيوي مضاد يتكون من مرهم أو الفازلين

 .الطبيب به ينصح

 .الحفاظ لبس قبل المنطقة جفاف من التأكد.6

 الحفاظ بمنطقة العناية كريم استخدام الممكن من.٤

  .لذلك الحاجة عند

  



 

 مهمة :  مالحظات

 هادئا يكون عندما لطفلا تحميم يستحسن. 

 مباشرة الرضاعة عملية بعد للطفل الحمام عمل تجنبي. 

 الطفل حمام مكان في هوائية تيارات وجود تفادي 

 الطفل تحميم أثناء هاتف أي على الرد عدم يجب.  

  يجب عدم وضع الكثير من الصابون في الحوض وإال

.   سيصبح الطفل زلقاا

  ألن  المولودأذن ي ء فيش يدخال أإيجب الحذر من

الى تمزق طبلة األذن  وقد يؤدياألذن الخارجية قصيرة 

 .ودفع األوساخ الى الداخلللطفل 

 على الرأس طبقة سميكة من القشر  في حال تكون

و تجمع األتربة, فيمكن ة الدهني اإلفرازاتنتيجة 

على رأس الطفل  ئدافالزيتون الإزالتها بدهن زيت 

, ويجففغسل الرأس يقبل الحمام بساعة, ثم 

 . وبتكرار هذه العملية تزول القشور تماما



  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

الجامعي.قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد   
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