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 مرگ ناگھانی نوزاد را کاھش دھید خطر
 

 
ی است کھ بھ والدین از مرگ ناگھانی نوزاد بسیار کم اتفاق می افتد ولی با اینھمھ باعث نگرانی بسیاری

در سوئد  شوند. یده می خواھند صاحب فرزندکھ در آیناست  کسانیتازگی صاحب فرزند شده و یا 
پژوھشھای علمی نشان می  کودک اتفاق می افتد. 6000 مرگ ناگھانی نوزاد برای یک کودک از ھر

در اینجا چند  بطور قابل مالحظھ ای کاھش دھد.را  خطربروز  احتمال قدام ساده می توانددھد کھ چند ا
 ارائھ می گردد.  بھ والدینعلمی  اخیرراھنمایی بر مبنای پژوھش 

 

را نمی دانیم.  اننوزادما ھنوز علیرغم سالھا پژوھش علمی، با اطمینان کامل علت بروز مرگ ناگھانی 
این ماھھ اتفاق می افتد و کمترازشش کودکان برای انمی دانیم این است کھ مرگ ناگھانی نوزاد ما کھ آنچھ

 . می برد بسر خوابدرُرخ می دھد کھ کودک  ھنگامیاتفاق 
 جلوی صورت نبودنباز باعلت آن است کھ می شود،  تنفس قطع دچار ست کھ کودکابراین  یک فرضیھ

نوبھ خود باعث می شود ضربان نبض و سطح اُکسیژن ھ این امر ب .، تنفس برای او دشوار می شود کودک
بیدار می شود و بھ حالت  کودک زمانی کھ این اتفاق روی میدھدحالت طبیعی در رسانی کاھش یابد. 

اگر کودک در  می میرد. نوزاد و اینگونھ پیش نمی رود باز می گردد، ولی گاھی اوقات خود عادی
 ست کھا معرض نیکوتین قرار گرفتھ باشد این خطر یا احتمال افزایش می یابد.  یک فرضیھ دیگر آن

 می شود.  او قطع تنفس باعث کودک بیش از حدگرمای 
 والدین ارائھ میدھد. را توصیھ بھشش  ،جدید پژوھش ھای علمی درمورد مرگ ناگھانی نوزادبررسی 

 
 بخوابانید پشتکودک را رو بھ  •
 از مصرف نیکوتین خودداری کنید •
 باز و آزاد باشد، کاری کنید کھ جلوی صورت کودک •

 گرمای بدن او در حد تعادل بوده و بتواند خود را حرکت دھد.  
 خودش است. تختخواباد زیر سھ ماھھ در جای خواب برای نوز امنترین •
 دارد، کودک را خودتان شیر بدھید.اگر امکان شیردادن برایتان وجود  •
 . میتوان بھ ھنگام خواب کودک استفاده کرد از پستانک •

 
 

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

 
 بخوابانید پشتکودک را رو بھ 

خوابانده  پشتی شکم، رو بھ شان می دھند کھ اگر کودک بجای روپژوھش ھای علمی در چندین کشور ن
از خواباندن او بھ  پشت بھشود، خطر یا احتمال مرگ ناگھانی نوزاد کاھش می یابد. خواباندن کودک رو

 رو بھ شکم قرار گیرد. کودک می تواند از پھلو بچرخد و  این است کھدلیل آن پھلو مطمئن تر است 
مرگ ناگھانی نوزدان بھ ھمین دلیل خواباند،  پشتاز قریب بھ بیست سال پیش توصیھ شد کھ نوزاد را بھ 

 درصد کاھش یافتھ است.  85بھ میزان 
برای جلوگیری از این امر  حتمال دارد پشت سر او  صاف شود.قرار بگیرد ا پشتاگر کودک زیاد رو بھ 

 می توان سر کودک را در وضعیت مختلف قرار داد. صورت کودک را گاھی رو بھ جلو و گاھی بھ
با این شیوه می توان از فشار یک جانبھ کھ باعث صاف  قرار دھید.چپ طرف  و گاھی بھ راست  طرف

 شدن پشت سر یا کج شدن جمجمھ می شود، جلوگیری کرد. 
پشت سرش کاھش یابد، روی شکم قرار بگیرد تا فشار بھ توصیھ می شود ھنگامی کھ کودک بیدار است 

بعد ار بدو تولد می  نوزاد دھد. رت باالتنھ خود را افزایشقدتا کودک بتواند  انجام دھیدرا کنترل سرتمرینات 
 روی شکم قرار بگیرند.تحت نظارت یک بزرگتر را  شبیداری زمانچندین بخش از  ھر روز بایستی

 
 

  



 کنید از مصرف نیکوتین خودداری
تعداد سیگار کشیدنھای  .وجود دارد جنینُرشد احتمال بھ خطر افتادن  طی دوران بارداری سیگار بکشداگر مادر

 افزایش میدھد. نیز احتمال مرده بدنیا آمدن نوزاد رامادر 
 یقابل قبولدلیل میتواند ترک سیگار از اینرو می شود.نوزاد نیکوتین باعث اختالل کنترل تنفس و کارکرد قلب 

بایستی از می ماده نیکوتین مضر است بنابراین چون  .باشد اند بھ تازگی صاحب فرزند شدهکھ ی والدینبرای 
مصرف نسوار (ِاسنوس)، داروھای حتی در دوران بارداری اجتناب شود،  دار ننیکوتی مواد  نوعمصرف ھر 

مصرف  اگر با این وجود نمی توان نیز خودداری شود. ھستند نیکوتینی کھ دارای نیکوتین دار و سایر محصوالت
نیز کاھش   مصرف نیکوتین یا نسوار میزان خطرات با کم کردن کھالزم بھ ذکر است  اما،کردترک  را نیکوتین
 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 اُکسیژن دریافت کند. وقتی جلوی صورت کودک ھنگام خواب باز و آزاد 
اگر سر و صورت نوزاد با پتو یا سایر ملحفھ و روتختی  رگ ناگھانی نوزاد کاھش می یابد.باشد خطر بروز م

 پوشیده شود، این خطر افزایش می یابد. 
اگر بدن نوزاد بیش از حد گرم  .بر تن داشتھ باشندنباید لباس زیاد  ولی بدن نوزادان بایستی گرم نگھداشتھ شود

 نوزاد مطابق درجھ دمای محیط لباس بپوشانید.  . بر تننوزاد بیشتر می شودرگ ناگھانی شود خطر م
بھ  باعث کاھش خطر مرگ ناگھانی او می شود. خواب خود را آزادانھ حرکت دھد ھنگاماگر نوزاد بتواند در

 در خواب حرکت بدھد.  آزادانھ اھمیت دارد کھ کودک بتواند پاھا و دستھای خود را ھمین دلیل

خودش است.  خوابجای خواب برای نوزاد زیر سھ ماھھ در تخت ترینامن
سھ ماھھ در کمتر ازکھ والدین و نوزاد  ھنگامی پژوھش ھای علمی انجام شده در چندین کشور نشان می دھند

اگر والدین سیگار بکشند، مشروبات الکلی  ناگھانی نوزاد افزایش می یابد. یک تخت بخوابند ، خطر بروز مرگ
برای از اینرو مطمئن ترین  محل خواب  ین خطر بھ مراتب بیشتر می شود.مصرف کنند ا بخش آرامای یا داروھ

 خود در اطاق خواب والدین است.  خوابنوزاد زیر سھ ماھھ در تخت
دارد کودک وضعیت خوابیدن خود را از پھلو بھ  آن بخوابد احتمال یک فرد بزرگتر در تختخوابوقتی نوزاد 
روی شدن  پوشیدهیک عامل خطر دیگر  و، مالفھ یا روتختی پوشیده شود.و سر او با پت تغییر بدھدروی شکم 

 زمانی کھرا ھنگام شیردادن یا  بھتر آن است کودک. است دست و بازوی فرد بزرگترتوسط دھان و بینی کودک 
خودش در تخت  پشتمی خواھد بخوابد او را رو بھ  زمانی کھبیدار است در تخت کنار خود داشتھ باشید، ولی 

 بگذارید.

شیر بدھید.  رایتان وجود دارد، کودک رااگر امکان شیردادن ب
شیر مادر محافظت ویژه ای در برابر عفونت ھای ویروسی ایجاد می کند کھ می تواند خطر مرگ ناگھانی 

برخی از پژوھش ھای علمی نشان می  شیر بدھید.ست نوزاد را خودتان در نتیجھ بھتر انوزاد را کاھش دھد، 
ر خشک تغذیھ می کھ فقط با شی ستنی خواب کودکانی یعمیقبھ شیر داده می شوند  کھ دھند کھ خواب کودکانی

 اینگونھ کودکان اگر دچار قطع تنفس شوند آسانتر بیدار می شوند.  .شوند

. کرد استفاده کودک خواب ھنگام بھ میتوان پستانک از
ی نوزاد تا حدی خطر مرگ ناگھاندر ھنگام خواب کھ استفاده از پستانک  اندمطالعات مختلف نشان داده 

ز نگھداشتن مجاری تنفسی کمک با ھمی تواند ب ھ پستانکاین است کاز دالیل  ییک را کاھش می دھد.
 قطع تنفس آسانتر بیدار می شود. ھنگامدر ، پستانکبا مکیدن کودک کھ  است آندیگر  علتیک  کند.

 اگر می خواھید اطالعات بیشتری کسب کنید
با کارکنان خدمات تندرستی و درمانی درمانگاه مادران، بخش نوزادن بیمارستان یا درمانگاه 

 کودکان صحبت کنید. 
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