
شیردهی

کمک همین جاست

تغذیه با شیر مادر توصیه می شود. مادران و پدران، مهم 
نیست چگونه به کودک خود شیر می دهید، از این نکات برای 

فراهم سازی امکان خواب ایمن کودک خود استفاده کنید:
اتاق خودتان و نه تخت خواب تان را به اشرتاک بگذارید.  ●

مطمنئ شوید که نوزاد تخت خواب خودش را برای   ●
خوابیدن در اختیار دارد.

هنگام شیر دادن یک تایمر را تنظیم کنید تا اگر به خواب   ●
رفتید، بتوانید کودک را دوباره در تخت خواب خودش قرار 

دهید.

کودک خود را به پشت بخوابانید.

نوزادان در واقع روی پشت خود ایمن تر هستند.
هنگامی که نوزاد به پشت خوابیده است، مجرای 

تنفسی در باالی مجرای تغذیه قرار دارد. وقتی نوزاد بزاق 
ترشح می کند، مایع به معده برمی گردد، نه به ریه ها. 
هنگامی که نوزاد روی شکم می خوابد، مایع می تواند 

در دهانه مجرای تنفسی جمع شده و باعث خفه گی 
شود.

= مجرای تنفسی
= مجرای تغذیه

= مجرای تنفسی
= مجرای تغذیه

ساحه محافظت: جاذبه بزاق دهان را دور از مجرای تنفسی نگه می دارد.ساحه خطر: جاذبه می تواند بزاق دهان را به داخل مجرای تنفسی بکشاند.

= مجرای تنفسی
= مجرای تغذیه

= مجرای تنفسی
= مجرای تغذیه

ساحه محافظت: جاذبه بزاق دهان را دور از مجرای تنفسی نگه می دارد.ساحه خطر: جاذبه می تواند بزاق دهان را به داخل مجرای تنفسی بکشاند.

اکرث افراد کودک شام را دوست دارند.
از همه کسانی که به مراقبت از کودک شام کمک می 
کنند، قویاً بخواهید تا مراقب باشند که کودک شام به 

پشت خوابیده و خواب ایمن داشته باشد.

اگر به کمک رضورت دارید یا احساس خسته گی می 
کنید، با ارائه دهنده مراقبت های صحی خود صحبت کنید 

تا بهرتین برنامه را برای شام و کودکتان فراهم کند.

با اداره صحی محلی خود به متاس شوید:

با برنامه بازدید منزل ارتباط داشته باشید:

با 2-1-1 به متاس شوید

با خط مشاوره ترک دخانیات در میشیگان به شامره تلیفون 

)800QUIT-NOW )8669-784 به متاس شوید 

برای کسب معلومات بیشرت در مورد خواب ایمن نوزاد به صفحه 
Michigan.gov/SafeSleep مراجعه کنید 

حاصل همکاری با
.)GDAHC( شورای صحی کالنشهر دیرتویت

MDHHS-Pub-1281-P-Dari ینیبازب) 10-22(

وزارت صحت و خدمات برشی میشیگان نسبت به مشارکت، انکار منافع یا 
تبعیض علیه هیچ فرد یا گروپ به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، سن، ملیت، 

رنگ، قد، وزن، وضعیت تأهل، مالحظات حزبی، معلولیت یا معلومات 
ژنتیکی که با واجد رشایط بودن فرد ارتباطی ندارد، استثنا قائل نخواهد شد.

عزیزم، عزیزم، 
ما پشتت ما پشتت 

هستیمهستیم

هر سه روز یک نوزاد در میشیگان هنگام خوابیدن در مکان یا 
موقعیت ناایمن جان خود را از دست می دهد.



من دوست دارم تو را نزدیک خود نگه دارم اما فعالً 
باید به جای اینکه با من در رختخوابم باشی، با خیال 

راحت در گهواره خود بخواب.

این مطمئناً می تواند یک آزمایش باشد اما هر دوی 
ما باید اینگونه اسرتاحت کنیم.

اتاق خود و نه تخت خواب را به 
اشرتاک بگذارید.

یک فضای ایمن برای خواب ایجاد کنید
ب

خوا
نه 

وزا
ه ر

ام
برن

عزیزم، ما پشتت هستیم

لوازم نرم خواب )بالش، پتو یا 
محافظ گهواره( را بردارید و از 
دسرتس نوزاد دور نگه دارید.

از صندلی های موتر فقط در موتر 
استفاده کنید.

برای گرم نگه داشنت 
نوزاد به جای پتو از کیسه 

خواب استفاده کنید.
محیط را عاری از دود سگرت نگه 

دارید.

اسباب بازی ها، حیوانات عروسکی و هر نخ 
یا طناب شل را بردارید.




