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 برای خواب نوزادتان بهترین محیط
 

   
درجه  18تا  16 :خواب نوزاد گرمای هوای اطاق 2  مادر شیر :نوزاد ۀتغذی 1 

 ادهستفا در رختخواب پوست گوسفنداز  4  نباشد دسترس در نخبند یا  3   سانتیگراد

 از دود خالیمحیط 6    ، بدون لحاف و پوشش دیگری خوابکیسه فقط 5  نشود

دور آن از مواد مضر نباشد و  تشک   8 قرار دهید پشتاز نوزاد را برای خواب  7  .باشد

تختخواب  نوزاد 10   داردکه آب را نگه میهایی تشکاز احتراز 9    محکم باشد

فقط یک عروسک کوچک کافی 11  خواب والدین باشد.و در اطاق  را دارا بوده خود

 حدود هایینرده زا 13  .شودی زیر سر استفاده نهر نوع تکیهاز لش و اباز 12  است. 

   ود. استفاده ش 4،5تا  7،5
 

، بروشور ازید انتومی را تانبرای خواب نوزادمحیط بهترین  ر در موردتاطالعات بیش

، کسب نمایید: ی که به همین عنوان در اینترنت هستاعالن یعنی

www.schlafumgebung.de 
   .0049 83 86 202ن و فاکس: تلف ،جی ای پی اس آلمان از طرف انجمن ثبت شده
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دور آن از مواد مضر نباشد و  تشک   8 قرار دهید پشتاز نوزاد را برای خواب  7  .باشد

تختخواب  نوزاد 10   داردکه آب را نگه میهایی تشکاز احتراز 9    محکم باشد

فقط یک عروسک کوچک کافی 11  خواب والدین باشد.و در اطاق  را دارا بوده خود

 حدود هایینرده زا 13  .شودی زیر سر استفاده نهر نوع تکیهاز لش و اباز 12  است. 

   ود. استفاده ش 4،5تا  7،5
 

، بروشور ازید انتومی را تانبرای خواب نوزادمحیط بهترین  ر در موردتاطالعات بیش

، کسب نمایید: ی که به همین عنوان در اینترنت هستاعالن یعنی

www.schlafumgebung.de 
   .0049 83 86 202ن و فاکس: تلف ،جی ای پی اس آلمان از طرف انجمن ثبت شده
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PLÖTZLICHER SÄUGLINGSTOD

Was Sie als Eltern tun können:

Die Rückenlage ist die sicherste Schlaf -
position für Ihr Baby. Gewöhnen Sie Ihr Baby
nicht an eine andere Schlafposition. 
Die Behauptung, dass Babys in Rückenlage 
an Erbrochenem eher ersticken als in Bauch-
lage, hat sich als Irrtum erwiesen.

Achten Sie – auch während der Schwanger -
schaft – auf eine rauchfreie Umgebung für Ihr
Kind. Jede Zigarette weniger senkt das Risiko.

Schützen Sie Ihr Baby vor Überwärmung
und Überdeckung.
Es braucht nicht mehr Kleidung und keine 
höhere Raumtemperatur als Sie selbst. 
Verwenden Sie Schlafsäcke und keine
Zudecken.

Stillen Sie Ihr Baby nach Möglichkeit 
6 Monate.

 Handzettel A5 Ruckseiten.indd_ Handzettel A5 Ruckseite  21.11.18  07:49  Seite 1

GEPS-DEUTSCHLAND e.V.
Elternselbsthilfeorganisation
Bundesgeschäftsstelle
Fallingbosteler Strasse 20
30625 Hannover
Tel/Fax: +49 511 83 86 202
www.geps.de

 

 تقلیل دهیدریسک خطر را 
 

 ی نوزادگهانمرگ نا
 

  باید انجام دهندپدر و مادر آن چه 

 است. روی تشک و از پشتقرار دادن ا ،خواب نوزاد شما جسمی ترین وضعمطمئن
در  تشکروی  اد از پشتنوزاین نظریه که  خود را به وضع دیگری عادت ندهید. نوزاد  
 .دد، اشتباه استگرخود خفه می خلط

 

 یدر محیط  - حتی در هنگام حاملگی -کودک شما در هر حال مواظب باشید که 
 د.ا کمتر می کنریسک خطر ر ،سیگار دانه هرفنظر از صر .رشد کند از دود خالی

 

احتیاج به کودک شما  از حد حفظ کنید.نوزاد خود را از گرمای زیاد یا پوشش بیش 
ی کیسه از .ندارد - داریدشما خود نیاز  که از آن چه شتربی - اطاقدر  گرمهوای و  سهالب

 وی او را نپوشانید.و ر نوزادتان استفاده کنیدخواب برای 
 .شیر مادر، ن را خودتان شیر دهیدحتی االمکان تا شش ماه نوزادتا
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 است. روی تشک و از پشتقرار دادن ا ،خواب نوزاد شما جسمی ترین وضعمطمئن
در  تشکروی  اد از پشتنوزاین نظریه که  خود را به وضع دیگری عادت ندهید. نوزاد  
 .دد، اشتباه استگرخود خفه می خلط

 

 یدر محیط  - حتی در هنگام حاملگی -کودک شما در هر حال مواظب باشید که 
 د.ا کمتر می کنریسک خطر ر ،سیگار دانه هرفنظر از صر .رشد کند از دود خالی

 

احتیاج به کودک شما  از حد حفظ کنید.نوزاد خود را از گرمای زیاد یا پوشش بیش 
ی کیسه از .ندارد - داریدشما خود نیاز  که از آن چه شتربی - اطاقدر  گرمهوای و  سهالب

 وی او را نپوشانید.و ر نوزادتان استفاده کنیدخواب برای 
 .شیر مادر، ن را خودتان شیر دهیدحتی االمکان تا شش ماه نوزادتا

 
GPS-Deutschland e. V.  
 سازمان والدین خودیار

 :رس اتحادیهآد
Fallingbosteler Strasse 20 
30625 Hannover 
Tel/Fax: 0511 83 86 202 
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