ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد را ﮐﺎھش دھﯾد
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ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از واﻟدﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﺷده و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﯾﻧده ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧدی ﺷوﻧد .در ﺳوﺋد
ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک از ھر  6000ﮐودک اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﭼﻧد اﻗدام ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز ﺧطر را ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﮐﺎھش دھد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭘژوھش اﺧﯾر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ واﻟدﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎ ھﻧوز ﻋﻠﯾرﻏم ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘژوھش ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﻋﻠت ﺑروز ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزادان را ﻧﻣﯽ داﻧﯾم.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزادان ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﺗرازﺷش ﻣﺎھﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد واﯾن
اﺗﻔﺎق ھﻧﮕﺎﻣﯽ رُخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐودک درﺧواب ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد.
ﯾﮏ ﻓرﺿﯾﮫ ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودک دﭼﺎر ﻗطﻊ ﺗﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻠت آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺑودن ﺟﻠوی ﺻورت
ﮐودک  ،ﺗﻧﻔس ﺑرای او دﺷوار ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺿرﺑﺎن ﻧﺑض و ﺳطﺢ اُﮐﺳﯾژن
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .در ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق روی ﻣﯾدھد ﮐودک ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﻋﺎدی ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد ،وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود و ﻧوزاد ﻣﯽ ﻣﯾرد .اﮔر ﮐودک در
ﻣﻌرض ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺧطر ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﮏ ﻓرﺿﯾﮫ دﯾﮕر آن اﺳت ﮐﮫ
ﮔرﻣﺎی ﺑﯾش از ﺣد ﮐودک ﺑﺎﻋث ﻗطﻊ ﺗﻧﻔس او ﻣﯽ ﺷود.
ﺑررﺳﯽ ﺟدﯾد ﭘژوھش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ درﻣورد ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ،ﺷش ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ را واﻟدﯾن اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.
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ﮐودک را رو ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد
از ﻣﺻرف ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺧودداری ﮐﻧﯾد
ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﺻورت ﮐودک ﺑﺎز و آزاد ﺑﺎﺷد،
ﮔرﻣﺎی ﺑدن او در ﺣد ﺗﻌﺎدل ﺑوده و ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﺣرﮐت دھد.
اﻣﻧﺗرﯾن ﺟﺎی ﺧواب ﺑرای ﻧوزاد زﯾر ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ در ﺗﺧﺗﺧواب ﺧودش اﺳت.
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﯾردادن ﺑراﯾﺗﺎن وﺟود دارد ،ﮐودک را ﺧودﺗﺎن ﺷﯾر ﺑدھﯾد.
از ﭘﺳﺗﺎﻧﮏ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﮐودک اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧواﺑﺎﻧﯾدن ﮐودک رو ﺑﮫ ﭘﺷت ،ﺧودداری از ﻣﺻرف ﻧﯾﮑوﺗﯾن و ﺑﺎز ﮔذاردن ﺟﻠوی ﺻورت ﮐودک
ﺑﯾﺷﺗرﯾن اھﻣﯾت را در ﮐﺎھش ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد دارﻧد.

ﮐودک را رو ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد
ﭘژوھش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ در ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐودک ﺑﺟﺎی روی ﺷﮑم ،رو ﺑﮫ ﭘﺷت ﺧواﺑﺎﻧده
ﺷود ،ﺧطر ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺧواﺑﺎﻧدن ﮐودک روﺑﮫ ﭘﺷت از ﺧواﺑﺎﻧدن او ﺑﮫ
ﭘﮭﻠو ﻣطﻣﺋن ﺗر اﺳت دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﭘﮭﻠو ﺑﭼرﺧد و رو ﺑﮫ ﺷﮑم ﻗرار ﮔﯾرد.
از ﻗرﯾب ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧوزاد را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺧواﺑﺎﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزدان
ﺑﮫ ﻣﯾزان  85درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﮐودک زﯾﺎد رو ﺑﮫ ﭘﺷت ﻗرار ﺑﮕﯾرد اﺣﺗﻣﺎل دارد ﭘﺷت ﺳر او ﺻﺎف ﺷود .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن اﻣر
ﻣﯽ ﺗوان ﺳر ﮐودک را در وﺿﻌﯾت ﻣﺧﺗﻠف ﻗرار داد .ﺻورت ﮐودک را ﮔﺎھﯽ رو ﺑﮫ ﺟﻠو و ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ
طرف راﺳت و ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ طرف ﭼپ ﻗرار دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﯽ ﺗوان از ﻓﺷﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺻﺎف
ﺷدن ﭘﺷت ﺳر ﯾﺎ ﮐﺞ ﺷدن ﺟﻣﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑﯾدار اﺳت روی ﺷﮑم ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﭘﺷت ﺳرش ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد،
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﮐﻧﺗرل ﺳررا اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﺗواﻧد ﻗدرت ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺧود را اﻓزاﯾش دھد .ﻧوزاد ﺑﻌد ار ﺑدو ﺗوﻟد ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر روز ﭼﻧدﯾن ﺑﺧش از زﻣﺎن ﺑﯾدارﯾش را ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﯾﮏ ﺑزرﮔﺗر روی ﺷﮑم ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.

از ﻣﺻرف ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺧودداری ﮐﻧﯾد
اﮔر ﻣﺎدرطﯽ دوران ﺑﺎرداری ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮑﺷد اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن رُﺷد ﺟﻧﯾن وﺟود دارد .ﺗﻌداد ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎی
ﻣﺎدر اﺣﺗﻣﺎل ﻣرده ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن ﻧوزاد را ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد.
ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼل ﮐﻧﺗرل ﺗﻧﻔس و ﮐﺎرﮐرد ﻗﻠب ﻧوزاد ﻣﯽ ﺷود .از اﯾﻧرو ﺗرک ﺳﯾﮕﺎرﻣﯾﺗواﻧد دﻟﯾل ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ
ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﺷده اﻧد ﺑﺎﺷد .ﭼون ﻣﺎده ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﺿر اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از
ﻣﺻرف ھر ﻧوع ﻣواد ﻧﯾﮑوﺗﯾن دار در دوران ﺑﺎرداری اﺟﺗﻧﺎب ﺷود ،ﺣﺗﯽ ﻣﺻرف ﻧﺳوار )اِﺳﻧوس( ،داروھﺎی
ﻧﯾﮑوﺗﯾن دار و ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﯾﮑوﺗﯾن ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﺧودداری ﺷود .اﮔر ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺻرف
ﻧﯾﮑوﺗﯾن را ﺗرک ﮐرد،اﻣﺎ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐم ﮐردن ﻣﺻرف ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﯾﺎ ﻧﺳوار ﻣﯾزان ﺧطرات ﻧﯾز ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﺻورت ﮐودک ﺑﺎز و آزاد ﺑﺎﺷد ،ﮔرﻣﺎی ﺑدن او در ﺣد ﺗﻌﺎدل ﺑوده و
ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﺣرﮐت دھد.
ُ
ﮐودک ﻧﯾﺎز دارد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و آزاداﻧﮫ اﮐﺳﯾژن درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺟﻠوی ﺻورت ﮐودک ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺑﺎز و آزاد
ﺑﺎﺷد ﺧطر ﺑروز ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر ﺳر و ﺻورت ﻧوزاد ﺑﺎ ﭘﺗو ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻠﺣﻔﮫ و روﺗﺧﺗﯽ
ﭘوﺷﯾده ﺷود ،اﯾن ﺧطر اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑدن ﻧوزادان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔرم ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷود وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس زﯾﺎد ﺑر ﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺑدن ﻧوزاد ﺑﯾش از ﺣد ﮔرم
ﺷود ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑر ﺗن ﻧوزاد ﻣطﺎﺑق درﺟﮫ دﻣﺎی ﻣﺣﯾط ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
اﮔر ﻧوزاد ﺑﺗواﻧد درھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺧود را آزاداﻧﮫ ﺣرﮐت دھد ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ او ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﮐودک ﺑﺗواﻧد ﭘﺎھﺎ و دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را آزاداﻧﮫ در ﺧواب ﺣرﮐت ﺑدھد.
اﻣﻧﺗرﯾن ﺟﺎی ﺧواب ﺑرای ﻧوزاد زﯾر ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ در ﺗﺧﺗﺧواب ﺧودش اﺳت.
ﭘژوھش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن و ﻧوزاد ﮐﻣﺗر ازﺳﮫ ﻣﺎھﮫ در
ﯾﮏ ﺗﺧت ﺑﺧواﺑﻧد  ،ﺧطر ﺑروز ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر واﻟدﯾن ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮑﺷﻧد ،ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
ﯾﺎ داروھﺎی آرام ﺑﺧش ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد اﯾن ﺧطر ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .از اﯾﻧرو ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﻣﺣل ﺧواب ﺑرای
ﻧوزاد زﯾر ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ در ﺗﺧﺗﺧواب ﺧود در اطﺎق ﺧواب واﻟدﯾن اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﻧوزاد در ﺗﺧﺗﺧواب ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺗر ﺑﺧواﺑد اﺣﺗﻣﺎل آن دارد ﮐودک وﺿﻌﯾت ﺧواﺑﯾدن ﺧود را از ﭘﮭﻠو ﺑﮫ
روی ﺷﮑم ﺑدھد ﺗﻐﯾﯾر و ﺳر او ﺑﺎ ﭘﺗو ،ﻣﻼﻓﮫ ﯾﺎ روﺗﺧﺗﯽ ﭘوﺷﯾده ﺷود .ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺧطر دﯾﮕر ﭘوﺷﯾده ﺷدن روی
دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﮐودک ﺗوﺳط دﺳت و ﺑﺎزوی ﻓرد ﺑزرﮔﺗر اﺳت .ﺑﮭﺗر آن اﺳت ﮐودک را ھﻧﮕﺎم ﺷﯾردادن ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾدار اﺳت در ﺗﺧت ﮐﻧﺎر ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺧواﺑد او را رو ﺑﮫ ﭘﺷت در ﺗﺧت ﺧودش
ﺑﮕذارﯾد.
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﯾردادن ﺑراﯾﺗﺎن وﺟود دارد ،ﮐودک را ﺷﯾر ﺑدھﯾد.
ﺷﯾر ﻣﺎدر ﻣﺣﺎﻓظت وﯾژه ای در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎی وﯾروﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﻧوزاد را ﮐﺎھش دھد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻧوزاد را ﺧودﺗﺎن ﺷﯾر ﺑدھﯾد .ﺑرﺧﯽ از ﭘژوھش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ ﺧواب ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾر داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺧواب ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷﯾر ﺧﺷﮏ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐودﮐﺎن اﮔر دﭼﺎر ﻗطﻊ ﺗﻧﻔس ﺷوﻧد آﺳﺎﻧﺗر ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد.
از ﭘﺳﺗﺎﻧﮏ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﮐودک اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺳﺗﺎﻧﮏ در ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺗﺎ ﺣدی ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد
را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺳﺗﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎز ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣﺟﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻋﻠت دﯾﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺑﺎ ﻣﮑﯾدن ﭘﺳﺗﺎﻧﮏ ،در ھﻧﮕﺎم ﻗطﻊ ﺗﻧﻔس آﺳﺎﻧﺗر ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎدران ،ﺑﺧش ﻧوزادن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﮐودﮐﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
Minska risken för plötslig spädbarnsdöd – Sex råd till dig som förälder,
översättning till persiska.
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