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احريص عىل أن تخصيص من وقتك بضع دقائق
لقراءة هذه املعلومات املهمة حول مامرسات النوم
اآلمن.

يوفر كت ّيب «النوم اآلمن لطفلك» لكل من األهل
ومقدمي الرعاية معلومات من شأنها أن تساعد
طفلك عىل أن يحظى بنوم آمن وأن تقلل من
خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع
.SIDS واملعروفة اختصا ًرا بـ
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إليك بعض الخطوات التي ميكنك القيام بها لتهيئة بيئة نوم آمن لطفلك
والتقليل من خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ لدى الرضّ ع.

عىل توفري بيئة خالية من التدخني قبل

احريص
والدة طفلك وبعدها.

قد تساعد الرضاعة الطبيعية يف حامية
طفلك.

ضعي الطفل عىل ظهره دامئاً عند النوم،
سواء يف وقت القيلولة أو خالل الليل.
حريص عىل توفري مكان آمن لنوم الطفل
ا
رضيع فيه سطح صلب من دون وسادات
ال
أو لحف أو بطانيات أو وسادات تخفيف
الصدمات.
عي طفلك الرضيع لينام يف مهد أو رسير
ض
أطفال أو سلة بالقرب من رسيرك.

بيئة خالية من التدخني
إن التدخني أثناء الحمل يعرض الجنني لدخان التبغ الذي يُعد أحد أهم العوامل
املسببة ملتالزمة موت الرضع املفاجئ .فمن املمكن منع ما يصل إىل ثلث حاالت
موت الرضع املفاجئ إذا امتنعت األم الحامل عن التدخني .وبالرغم من أن االمتناع
عن التدخني متا ًما هو الخيار األفضل لطفلك ،إال أن تخفيض عدد السجائر التي
تدخنها األم قد يقلل من احتامل إصابة الطفل مبتالزمة املوت املفاجئ لدى الرضّ ع.
التدخني السلبي أيضً ا يزيد من خطر تعرض طفلك للموت املفاجئ بعد والدته.
تجنبي التدخني بجوار طفلك  -يف املنزل أو يف السيارة أو يف أي مكان ينام فيه طفلك
أو يقيض وقته .إذا كنت ِ
أنت أو رشيك حياتك أو أحد أفراد أرستك أو أصدقائك من
املدخنني ،فاحرصوا عىل التدخني يف الخارج وبعي ًدا عن طفلك.
للحصول عىل الدعم الالزم لإلقالع عن التدخني ،ميكنك اللجوء ملامرس الصحة الخاص
بك أو االتصال مجانًا بخط اإلقالع عن التدخني أينام كنت يف كندا عىل الرقم 1-866-
 366-3667أو زيارة املوقع اإللكرتوين www.gosmokefree.gc.ca/quit

الرضاعة الطبيعية
تقلل الرضاعة الطبيعية مهام بلغ مقدارها وألي مدة زمنية كانت من خطر إصابة
الرضيع مبتالزمة املوت املفاجئ ،إال أن االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية وحدها خالل
األشهر الستة األوىل (عندما يكون خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع يف
أعىل معدالته) ميكنه أن يقلل من احتامل اإلصابة بنسبة تصل إىل .50%

تذكري:
ِ
يف حال أحرضت طفلك إىل
رسيرك إلرضاعه طبيع ًيا ،فإن
خطر اإلصابة مبتالزمة املوت
املفاجئ للرضّ ع واالختناق ال
يزيد إذا ِ
أعدت طفلك بعد
الرضاعة للنوم يف مهده أو
رسيره الصغري أو سلّته.

ضعي طفلك عىل ظهره
أثناء النوم
إن خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع يكون أقل لدى األطفال الذين
ينامون دامئًا عىل ظهرهم ،فالوضع املثايل لنوم طفلك هو وضعه عىل ظهره .جدير
بالذكر أن عدد اآلباء ومقدمي الرعاية الذين يضعون أطفالهم للنوم عىل ظهورهم
قد شهد زيادة هائلة بينام انخفضت نسبة الوفاة مبتالزمة املوت املفاجئ للرضع
ألكرث من النصف يف أعقاب الحملة التي انطلقت يف كندا عام  1999تحت شعار
“ضع طفلك لينام عىل ظهره”.
مييل الرضّ ع حديثي الوالدة إىل اتخاذ وضعية النوم األوىل عاد ًة لهم ،لذا ابديئ بوضع
طفلك لينام عىل ظهره بعد والدته مبارشة .أما وسائل التحكم يف وضعية النوم مثل
بطانيات اللف أو سنادات الحامية املصممة للحفاظ عىل وضعية نوم األطفال عىل
ظهورهم فهي غري رضورية بل إنها قد تزيد من خطر االختناق.
وبالرغم من ذلك ،احريص عىل وضع طفلك عىل بطنه يف وقت اللعب مع مراقبتك
له فذلك مهم حتى تنمو عضالته بطريقة صحية ولحاميته من اإلصابة بتشوه
الجمجمة االنحرايف واملعروف أيضً ا باسم الرأس املسطح.

تذكري:
ضعي طفلك عىل بطنه من  2إىل  3مرات يوميًا بعد
وقت قصري من والدته .ابديئ بدقيقة واحدة ثم زيدي
املدة تدريجيًا وعىل مهل يف كل مرة حتى يصبح
طفلك قاد ًرا عىل حمل رأسه وهو ما يحدث
غالبًا يف الشهرين الثالث أو الرابع.

ملاذا خالل فرتة القيلولة ويف أثناء
الليل؟
إن الرضّ ع الذين ينامون عاد ًة عىل ظهورهم ثم يوضعون للنوم عىل بطونهم هم
أكرث عرضة لإلصابة مبتالزمة موت الرضع املفاجئ .ولهذا السبب ،من الرضوري أن
تعريف أنت ورشيك حياتك وعائلتكم وأصدقاؤكم ومقدمي الرعاية أن عليكم دامئًا
وضع الطفل الرضيع عىل ظهره أثناء النوم  -يف املنزل ويف مرافق رعاية الطفل وأثناء
السفر.
ومع منو الطفل ،يصبح قاد ًرا عىل االنقالب من ظهره إىل بطنه بنفسه قرابة الشهر
الخامس يف معظم األحيان .وعندما يحدث ذلك ،لن تعودي بحاجة إىل إعادته إىل
وضعية النوم عىل ظهره من جديد.
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النوم اآلمن
•إن أكرث األمكنة أمانًا لنوم طفلك ً
ليل أو يف أثناء القيلولة هي املهد أو رسير
األطفال أو السلة التي توافق لوائح السالمة الكندية الحالية .عندما ينام الرضّ ع
رسة البالغني أو األرائك أو الكرايس عىل سبيل املثال،
يف أماكن غري مع ّدة لهم ،كأ ّ
قد يُحتجز الرضيع و يصاب باالختناق .ويصبح خطر االختناق أكرب إذا شارك
الرضيع مكان نومه مع شخص بالغ أو طفل آخر.

بيئة النوم اآلمن

•ال يحتاج الرضيع أكرث من فراش صلب وأغطية مثبتة بإحكام .ليس هناك حاجة
إىل وضع أي أغراض إضافية يف املهد أو الرسير أو السلة.
•قد تزيد أغطية الرسير الناعمة ،مثل الوسائد أو اللحف أو البطانيات أو وسائد
تخفيف الصدمات ،من خطر التعرض لالختناق.
•ميكن لألسطح الناعمة ،مثل أرسة البالغني واألرائك والكرايس الكبرية ،أن تزيد من
خطر االختناق.

املهد أو الرسير أو السلة اآلمنة

•تحققي من وجود ملصق يوضح تاريخ صناعته .إذا مل يكن عليه ملصق ،فقد ال
يكون آم ًنا.
•تحققي منه بني حني وآخر للتأكد من أن املهد أو الرسير أو السلة مثبت بإحكام
وغري تالف.
رصا باملهود التي ُصنعت بعد سبتمرب/أيلول 1986
•تويص وزارة الصحة يف كندا ح ً
أو التي ال يزيد عمرها عن عرش سنوات.

ملعرفة املزيد حول احتياطات أمان املهد أو الرسير أو السلة ،يُرجى زيارة دائرة
حامية املستهلك وسالمة املنتجات بوزارة الصحة الكندية عىل املوقع اإللكرتوين
http://www.healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/sleepsommeil/cribs-berceaux-eng.php
محتوى هذا املوقع متوفر باللغتني اإلنجليزية والفرنسية فقط
إن أرجوحات األطفال وكرايس الهز والعربات ومقاعد السيارات غري مخصصة لنوم
الطفل دون مراقبة .فالنوم يف وضع الجلوس قد يتسبب يف سقوط رأس طفلك لألمام
مام يجعل التنفس صعبًا عليه .لذا من املهم نقل طفلك إىل مهده أو رسيره أو سلته
عندما ينام أو ما أن تصيل إىل وجهتك إذا ِ
كنت خارج املنزل.

الحرارة الزائدة تع ّرض الطفل لخطر اإلصابة مبتالزمة املوت
املفاجئ للرضّ ع

•يكون طفلك أكرث أمانًا عندما ينام يف درجة حرارة الغرفة مرتديًا مالبس نوم
مريحة مك ّونة من قطعة واحدة ال تسبب له الحر الشديد
•إذا كانت درجة حرارة الغرفة مناسبة ِ
لك ،فهي مناسبة لطفلك
•ال يحتاج األطفال إىل بطانيات إضافية ألن حركة الطفل قد تتسبب يف تغطية
رأسه بالكامل وهو ما قد يصيبه بالحر الزائد

تذكري:
إذا كان من الرضوري إضافة بطانية،
فمن األفضل أن تكون رقيقة وخفيفة
وميكن التنفس من خاللها.

ضعي مهد رضيعك أو
رسيره أو سلته بجوار
رسيرك
إن مشاركة الغرفة مع رضيعك يف األشهر الستة األوىل (عندما يكون خطر اإلصابة
مبتالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع يف أعىل معدالته) يساعده عىل النوم بأمان ويقلل
من احتامل إصابته مبتالزمة موت الرضع املفاجئ .وتعني مشاركة الغرفة وضع
رضيعك للنوم يف مهده أو رسيره أو سلته بجوار رسيرك يف غرفتك.
رسة
أما مشاركة الرسير أو النوم م ًعا فيعني أن يشارك الطفل نفس مكان النوم  -أي أ ّ
مثل  -مع شخص بالغ أو طفل آخر .ويزيد تقاسم
البالغني أو األرائك أو الكرايس ً
مكان النوم مع الرضيع من خطر إصابته باالختناق ومتالزمة موت الرضع املفاجئ
التي يزداد احتاملها إذا كان الرضيع دون عمر  4شهور.
تع ّد مشاركة سطح النوم مع طفل رضيع مامرسة غري آمنة ألنه قد يختنق إذا:
• احتُجز بني سطح النوم وجسد الشخص البالغ أو جسد طفل آخر أو الجدار أو أي
أغراض أخرى
• انقلب الشخص البالغ أو طفل آخر عىل الطفل الرضيع
• كان لسطح النوم أغطية ناعمة مثل الوسائد أو اللحف أو البطانيات

يزداد خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع واالختناق كث ًريا إذا شارك الرضيع
سطح النوم مع أب أو أم أو مقدم رعاية يدخن أو يشعر بالتعب الشديد أو كان قد
تناول أي مخدرات أو كحول أو أدوية تسبب النعاس.

تذكري:
تس ّهل مشاركة الغرفة مع رضيعك
ِ
عليك الرضاعة الطبيعية وتفقّده
خالل الليل.

ميكن لآلباء ومقدمي الرعاية تهيئة بيئة
نوم آمن للطفل يف املنزل ويف مرافق
رعاية الطفل وأثناء السفر
لالطالع عىل مزيد من املعلومات واملصادر حول متالزمة املوت املفاجئ للرضّ ع ومامرسات
النوم اآلمن ،تفضيل بزيارة:
املوقع اإللكرتوين لوكالة الصحة العامة الكندية عىل الرابط:
www.publichealth.gc.ca/safesleep
www.santepublique.gc.ca/sommeilsur

محتوى هذا املوقع متوفر باللغتني اإلنجليزية والفرنسية فقط

