أحب أن أظل أحتضنك،
ولكن اآلن يجب أن تستلقي
بسالمة وأمان يف مهدك بدالً من رسيري.
وهذا بكل تأكيد ،قد يكون تجربة لك،
ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن نرتاح بها.

روتني النوم

طفيل الحبيب نحن سند لك ولصحتك

إنشاء فسحة آمنة للنوم
شاركوا غرفتكم مع رضيعكم
وليس رسيركم.

اللينة
أحرصوا عىل إزالة المفارش ّ
ومصدات
(المخدات والب ّطانيات
ّ
ّ
المهد) من المضجع الذي ينام فيه
رضيعكم وإبعادها عنه بشكل ال
يستطيع الوصول إليها.

اس السيارة إال ّ
ال تستخدموا كر ي
ف
عند ركوب رضيعكم ي� السيارة.

أحرصوا عىل إزالة أ
اللعاب ودمى الحيوانات
المحشوة وأي حبال أو خيوط سائبة.
ّ

استخدموا كيس نوم
بدال ً من ب ّطانية لتدفئة
رضيعكم.

أحرصوا عىل الحفاظ عىل بيئة خالية
ين
التدخ�.
من

كثري من الناس يح ّبون طفلكم.
كل َم ْن يساعد يف رعاية رضيعكم أن يحرصوا عىل صحته وسالمته
ش ّجعوا بقوة ّ
ويستلقوه عىل ظهره وميارسوا أساليب النوم السليم واآلمن.

أصح بكثري لسالمة وصحة رضيعكم
االستلقاء عىل الظهر عند النوم ّ
أﻧﺒﻮب اﻟﻬﻮاء )اﻟﻘﺼ�ﺔ اﻟﻬﻮاﺋ�ﺔ(
أﻧﺒﻮب اﻟﻄﻌﺎم )اﻟﻤﺮيء(

المرتجع إ داخل أنبوب الهواء.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻄﺮة :يمكن أن تسحب الجاذبية البصاق ُ

أﻧﺒﻮب اﻟﻬﻮاء )اﻟﻘﺼ�ﺔ اﻟﻬﻮاﺋ�ﺔ(
أﻧﺒﻮب اﻟﻄﻌﺎم )اﻟﻤﺮيء(

ّ
المرتجع من دخول أنبوب الهواء.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ :تحفظ الجاذبية البصاق ُ

عندما يستلقي الرضيع عىل ظهره ،يكون أنبوب الهواء (القصبة الهوائية) فوق أنبوب
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة أو شعرت باإلرهاق ،تح ّديث مع مق ّدم رعايتك الطعام (املريء) .وإذا بدأ يبصق ويتجشأ الرضيع ،يرتاجع السائل إىل معدته بدالً من
الذهاب إىل رئتيّه .أ ّما إذا كان الرضيع مستلقياً عىل بطنه ،فيمكن أن يتج ّمع السائل
الصحية لوضع خطة تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتك واحتياجات رضيعك.
عند فتحة أنبوب الهواء ويجوز أن يسبّب يف اختناقه.

ﻋﺪاسا ملة مترت فال ،مة لكحاتد ّداهبلوا يف ط
:ةيلاملح ةصحلة ارائدب اولصتا
ارتبطو:ةيلزنرات المايزلا جمانبرب ا

ـب اولصتا211
ـب اولصتا):Michigan Tobacco Quitlineخيندتلن اع عالقاإل طخ(
)800-QUIT-NOW (784-8669
رملعفة زا مليد ن اعلنو م نم مي واآللسلاللرضّ ع ،يُرﺟﻰ زياورة ا ملقع التايل:
Michigan.gov/SafeSleep
ءاشنمّ إتهذ شرةنله اباشرالكة مع

Greater Detroit Area Health Council (GDAHC).
ينثتست نللخدماواال ةصحيلت انسا ةينلوالية ايشيغمن أي فر د أومجموعة ران ا ملشمكة يفبرامجها ،رفض ت  ،أواصصخا ملبامهدض زييمتل
بق أو الجنس أو الدن أو األسلن أو ايصل وقلامي أو اللون أو الطول أو الوزن احلأو الة دحت أو ةيعماتاالجيد الجنس ير أو ابعتلأو التوهادارة ا ج
يس أو االنجلاعتباأو اإل ةيبزحلرات اعاقة ولأو املعمات الوا ةيثرالتي العالقة لها بأصخشلا ةيله .بسبرعلا
)MDHHS-Pub-1283-P-AR (Rev. 11-21

التغذية (اإلرضاع)

يُوىص بالرضاعة الطبيعية .بغض النظر عن كيفيّة إرضاع رضيعكم ،ننصحكم أيها األمهات
واآلباء أن تستخدموا هذه النصائح املفيدة لدعم سالمة رضيعكم عند النوم.
• شاركوا غرفتكم مع رضيعكم وليس رسيركم.
• أحرصوا أن يكون لدى رضيعكم رسيره الخاص به لينام فيه.
• أضبطوا من ّبه الساعة عند إرضاع رضيعكم ،ليك يوقظكم إذا غفيت أعينكم ليك تتمكنوا
من إعادة رضيعكم إىل رسيره.

تهدئة أعصاب الرضيع

يحل
يحب األطفال أن تحتضنهم وتعانقهم .ولكن عليكم أن تتن ّبهوا يف الحاالت التي ّ
بكم التعب ،ألنكم قد تنامون ورضيعكم مستلقي بني ذراعيكم ،وميكن أن يفلت من
ذراعيكم ويختنق .من األفضل وضع رضيعكم بشكل سليم وآمن يف مهده أو حظرية
اللعب عندما تكونوا متعبني.

كل ثالثة أيام ميوت طفل يف ميشيغان بينام يكون نامئاً يف مكان غري آمن أو مستلقي عىل الرسير بشكل غري صحيح وسليم.

