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 ( SIDSکاهش خطر سندرم مرگ ناگهانی طفل )

طور ناگهانی و بدون هیچ دلیل مشخصی به دلیل سندرم مرگ ناگهانی طفل  مشخص نیست که چرا برخی از اطفال به

(SIDSیا مرگ در تخت )میرند. خواب می 

معرض دود سیگار یا گرم  دهد و قرار دادن طفل در کارشناسان معتقدند که خواباندن طفل به پشت خطر را کاهش می

  دهد.حد او خطر را افزایش میازنگه داشتن بیش

خواب، مبل یا صندلی )کنار هم خوابیدن( و  تان روی تختهمچنین مشخص شده است که بین خوابیدن در کنار طفل

SIDS  .ارتباطی وجود دارد 

SIDS ا از لذت بردن از چند ماه نخست زندگی  پدیدۀ نادری است، بنابراین اجازه ندهید نگرانی در مورد آن شما ر

 تان بازبدارد.طفل

 شده در این صفحه را دنبال کنید تا خطرات را به حداقل ممکن کاهش دهید. های ارائه توصیه

 را کاهش دهیم SIDSچگونه خطر 

 : SIDSبرای کاهش خطر 

ی در اتاق مشترک با خودتان اخواب جداگانهماه نخست در تخت ۶طفل خود را به پشت بخوابانید، او را در  •

 بخوابانید

 هایش قرار گیردپتوی او نباید باالتر از شانه – تان را نپوشانید قسمت سر طفل •

خواب یا سبد نگهداری  تان را در وضعیت »پاها به کف« قرار دهید، به این صورت که پاهای او کف تختطفل •

 طفل را لمس کند

 نگه نداریدحد گرم یا سرد ازتان را بیشطفل •

 خواب مشترک نخوابیدتان در یک تختبا طفل •

 تان روی مبل یا صندلی نخوابیدهرگز در کنار طفل •

تان در آن هستید در طول دوران حاملگی یا شیردهی سیگار نکشید و اجازه ندهید شخصی در اتاقی که شما و طفل  •

 سیگار بکشد 

 تان را به پشت بخوابانید طفل 
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این کار خطر مرگ در  تان را به پشت بخوابانید.ابتدا، هم برای خواب شبانه و هم خواب روزانه، طفلاز همان 

 دهد.خواب را کاهش میتخت

احتمال خفگی در نوزادان سالمی که به پشت  خوابیدن به پهلو یا شکم برای اطفال به اندازۀ خوابیدن به پشت امن نیست.

 خوابند کمتر است. می

اندازۀ کافی بزرگ شد که بتواند غلت بخورد، اگر هنگام خواب به سمت شکم یا پهلوها بچرخد، دیگر  ن بهتاوقتی طفل

 جای نگرانی نیست. 

 تان را نپوشانید سر طفل 

 قرار دارند.  SIDSاطفالی که سرشان با مالفه پوشیده شده است، بیشتر در معرض خطر 

این معنا که به   ، آنها را در وضعیت »پاها به کف« قرار دهید.برای جلوگیری از لول خوردن طفل زیر مالفه یا پتو

 خواب یا سبد نگهداری طفل را لمس کند. پاهای او کف گهواره، تخت

 تان در وضعیت پاها به کف:برای قرار دادن طفل 

ه طوری که امکان ُسر خوردن آن روی سر طفل وجود نداشتتان قرار دهید به پتو را محکم زیر بازوهای طفل •

 یا چند الیه پتوی نازک استفاده کنید. ۱از  –باشد 

روی تشک را با یک   –از تشک کودکی استفاده کنید که سطح آن سفت، مسطح، مناسب، تمیز و ضدآب باشد  •

 ملحفه بپوشانید. 

 خواب یا بالش استفاده نکنیداز لحاف پرشده از پَر، لحاف چند الیه، تشک خواب طفل، رول تخت •

 حد گرم یا سرد نگه ندارید ازتان را بیش طفل 

دلیل استفادۀ زیاد از پتو، مالفه یا لباس و  ممکن است به را افزایش دهد. SIDSتواند خطر از حد میگرم نگه داشتن بیش

 زده شود حد دمای اتاق، طفل گرماازدلیل گرم بودن بیشیا به

تان عرق اگر طفل شان خیلی باال نباشد.دمای بدنکنید، دقت کنید که تان را بررسی میوقتی وضعیت جسمانی طفل •

ها را  ازحد باال است، تعدادی از پتوها و مالفهکنید دمای آن بیشکند یا هنگام لمس کردن شکمش، احساس میمی

 این امر طبیعی است.  –ها و پاهایش سرد است، نگران نباشید اگر دست بردارید.

به یاد داشته باشید، پتوی دوالیه دو عدد پتو محسوب   تر است.و نازک آسانتنظیم دما با استفاده از چند الیه پت •

 های سبک و مناسب کودکان نیز انتخاب خوبی هستند. خوابکیسه شود.می
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اتاق را در دمایی  ندرت ضرورت دارد.گرم نگه داشتن طفل در تمام طول شب به اطفال به اتاق گرم نیاز ندارند. •

 آل است.درجۀ فارنهایت( ایده ۶۵گراد )درجۀ سانتی ۱۸حدود  –شب احساس راحتی کنید نگه دارید که در طول 

 جز ملحفه به هیچ روانداز دیگری نیاز نداردتان بهاگر هوا خیلی گرم است، طفل •

 حتی در زمستان، بیشتر اطفالی که حالشان خوب نیست یا تب دارند، نیازی به لباس اضافی ندارند. •

با بطری آب گرم یا پتوی برقی، کنار رادیاتور، بخاری یا آتش یا زیر نور مستقیم آفتاب   اطفال هرگز نباید •

 بخوابند. 

کنند، بنابراین دقت کنید که در هنگام خواب سر آنها با پتو یا  اطفال گرمای اضافی را از طریق سر خود دفع می •

 مالفه پوشیده نباشد.

های اضافه  بوس یا قطار، کاله را از سر طفل بردارید یا لباسمحض ورود به داخل منزل یا خودروی گرم، اتوبه •

 تان شود.را دربیاورید، حتی اگر این کار باعث بیدار شدن طفل

 خواب مشترک نخوابید تان در یک تخت در کنار طفل 

 خواب جداگانه در اتاق شما است. تان، در یک تختترین مکان برای خوابیدن طفلماه نخست، امن ۶در طول 

 تان:خواب نخوابید، اگر شما یا شریک زندگیتان در یک تختبسیار مهم است که در کنار طفل

خواب سیگار  کشید و حتی اگر هرگز در تختکند که کجا وچه زمانی سیگار میکشید )فرقی نمیسیگار می •

 کشید( نمی

 ایداخیراً الکل مصرف کرده  •

 تری داشته باشیدشود خواب سنگینمیاید که باعث دارو یا داروهایی مصرف کرده •
 یابد اگر طفل شما:همچنین خطرات در کنار هم خوابیدن افزایش می

 ام به دنیا آمده باشد(، یا ۳۷نارس باشد )قبل از هفتۀ  •

 پوند( ۵/۵کیلوگرم یا  ۲/۵در هنگام تولد وزن کمی داشته باشد )کمتر از  •
 تان را خفه کنید.ارد که در هنگام خواب غلت بزنید و طفل، این خطر نیز وجود دSIDSغیر از خطر باالی به

 گیر کند یا از تخت بزرگسال به بیرون غلت بخورد و آسیب ببیند.  تان بین دیوار و تختهمچنین ممکن است طفل

 هرگز با طفل روی مبل یا صندلی راحتی نخوابید 

داشتنی است، اما خوابیدن در ن به او بسیار دوستنگه داشتن طفل نزدیک به خودتان برای در آغوش گرفتن یا شیر داد

  مرتبط است. SIDSتان روی مبل یا صندلی راحتی با خطر باالی کنار طفل

 خواب خودش قرار دهید.تان را قبل از خواب در تختترن کار این است که طفلایمن

 تان سیگار بکشد اجازه ندهید شخصی در نزدیکی طفل 

اجازه ندهید   هستند. SIDSگیرند، در معرض خطر ولد در معرض دود سیگار قرار میاطفالی که قبل و پس از ت

 شخصی، از جمله مهمانان، در منزل سیگار بکشد.

 های پر از دود نبرید.تان را به مکان طفل خواد سیگار بکشد، درخواست کنید به بیرون برود.از هر شخصی می 
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خواب را افزایش خواب مشترک، خطر مرگ در تختن در یک تختتاکشید، خوابیدن در کنار طفلاگر سیگار می

 دهد.می

 خواهید سیگار کشیدن را ترک کنید، از دیگران درخواست کمک و حمایت کنید اگر می

 SIDSتغذیه، پستانک و 

 دهد.را کاهش می SIDSتغذیه با شیر مادر خطر 

اما شواهد کافی نیست و در بین همۀ   را کاهش دهد. SIDSممکن است استفاده از پستانک در شروع خواب نیز خطر 

 ها باید توصیه شود.کارشناسان نیز اتفاق نظر وجود ندارد که استفاده از پستانک

این معموالً زمانی است که  باشد. را زمانی آغاز کنید که طفل کامالً به تغذیه با شیر مادر عادت کرده استفاده از پستانک

 ماهگی رسیده باشد.  ۱کودک شما به حدود 

 ندهید. ماهگی رسیدند، دیگر به آنها پستانک ۱۲تا  ۶وقتی به سن بین 

 های صحی دریافت کنیدتان خوب نیست، سریعاً مراقبتاگر حال طفل 

 ورد آنها نگران باشید. شوند، که الزم نیست در مهای جزئی مبتال میاغلب اطفال به بیماری

طور منظم خوابد، او را به تان زیاد میاگر طفل تان مایعات زیادی بدهید تا بنوشد و اجازه ندهید گرمازده شودبه طفل

 برای نوشیدن مایعات بیدار کنید. 

 های صحی فوری دارد، دشوار است.تری است و نیاز به مراقبتتشخیص اینکه آیا بیماری جدی

های صحی گوید که در صورت بروز چه عالئمی و در چه زمانی برای دریافت کمکتان به شما میداکتر تان وقابله 

 اقدام کنید.

وب   The NHSمعلومات اخذ شده از  

 NHS (www.nhs.uk) - سایت 
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