
Anne-baba olarak neler yapabilirsiniz:

Bebeğiniz için en uygun uyku pozisyonu 
srt üstüdür. Bebeğinizi başka bir yatş 
pozisyonuna alştrmaynz.

Bebeklerin srt üstü yatma pozisyonunda iken 
bir kusma annda boğulma riskinin, yüzükoyun 
yatma riskinden daha fazla olduğu yönündeki 
düşünce doğru değildir.

Hamilelik süresinde ve sonras çocuğunuzu 
sigara içilen ve dumanl mekanlardan uzak 
tutunuz!
Azaltlan her sigara riski de azaltmaktadr.

Bebeğinizi aşr scaklardan ve aşr 
örtünmekten koruyunuz.
Bebeğiniz sizden daha fazla elbise giymesi 
veya oda scaklğnn normalden daha scak 
olmasna ihtiyaç yoktur.

Bebeğinizi mümkünse 6 ay boyunca emziriniz.

ANI BEBEK ÖLÜMLERI

GEPS-DEUTSCHLAND e.V.
Elternselbsthilfeorganisation
Bundesgeschäftsstelle
Fallingbosteler Strasse 20
30625 Hannover
Tel/Fax: 0700 / 00002112
www.geps.de

RISKI
AZALTINIZ

Tel/Fax: 0511 / 8386202

 قللوا
مخاطر من

 
لألطفال الرضعموت المفاجئ ال  
والدينتستطيعوا أن أن تفعلوه كالذي  ما  

على عدم النوم  متعويد طفلكقوموا بطفلك. لاألكثر أماناً  الوضعهو  على الظهر نومال
 في وضع آخر.

 ا  معرضقد يكون على ظهره  النوم عندلقد ثبت عدم صحة اإلدعاء بأن الطفل 
على بطنه. قئ بدال  من النومناق بسبب اللإلخت  

 الطفلالبيئة المحيطة باألماكن وفي أن تكون  –أيضا  أثناء فترة الحمل  -إنتبهوا 
من حدة المخاطر.وتقلل . كل سيجارة أقل تخفف تدخينالخالية من   

.تدفئة المفرطة والغطاء الزائدمن ال مطفلك واإحم  
أكثر  غرفةحرارة عالية في ال ليس في حاجة إلى المزيد من المالبس ودرجة مطفلك
 منك

والداعي إلستعمال البطانيات. مناسبة أكياس نوم إستعملوا  

أشهر. 6لمدة بقدر اإلمكان رضعي طفلك   

GEPS 
 المبادرة المشتركة

 للوالدين
 بخصوص الموت

 المفاجئ لألطفال الرضع
GPES-DDEUTSCHLAND e.V. 
Elternselbsthilfeorganisation 
Bundesgeschäftsstelle 
Fallingbosteler Straße 20 
30625 Hannovewr 
Tel./Fax: 05 11 / 838 62 02 
www.geps.de 
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النوم األمثل واألفضل لطفلك محيط  
1 

خاص سرير  
 للطفل في غرفة نوم الوالدين

2 
 المسافات اآلمنة

ريرسقضان البين   
سم( 6ر5 – 4ر5)  

3 
 دون حبال أو

 دوبار بالقرب من
 الطفل الرضيع

4 
 دون وسادة

غطاء للرأسودون   

5 
 دون وسادة جانبية

6 
 إعطاء

 المصاصة

7 
 بدون فرش مصنوع من جلد الغنم

8 
 دون
 غطاء

 بل بدال  عن ذلك
 كيس نوم

9 
ة لحيوانصغيرلعبة   

 مصنوع من القماش

10 
على الظهر نومال  

 هو الوضع األمثل
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 11 هو الوضع األمثل
مالية مصنعة دون  

 من األلياف الصناعية
دة مطاطيةدون وسا  

 فوق الفراش

12 
على البطن نومتجنب ال   

 أو على الجنب
 بقدر اإلمكان

13 
 المرتبة:

سم 10السمك على األكثر   
تكون لينة ورقيقة للغايةال  

المواد الضارة خالية من  
 ذات جانب صلب

14 
جة حرارة الغرفة المثالية للنومدر  

درجة مئوية 18 – 16من   

في اإلنترنت تحت الموقع الخاصة بالشراءواإلرشادات لقوائم وازيد من المعلومات لمعلى ا يمكن الحصول  
http://www.Schlafumgebung.de 
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