
متالزمة موت الرضع املفاجئ )SIDS(: العودة إىل النوم
فقدان طفل ملتالزمة موت الرضع املفاجئ مأساة تعصف بأولياء األمور وأفراد األرسة واألصدقاء، وغريهم ممن يرعون 

الطفل. والنبأ السار هنا هو أن كل من يقدم الرعاية للرضيع ميكنهم املساعدة يف الحد من خطر الوفيات املرتبطة بالنوم.

ما هي متالزمة موت الرضع املفاجئ؟
متالزمة موت الرضع املفاجئ هي السبب الذي يُذكر عند موت طفل فجأة وال ميكن العثور عىل أي سبب آخر.

كيف يتمكن أولياء األمور ومقدمو الرعاية من تقليل مخاطر متالزمة موت الرضع املفاجئ؟
إنشاء مساحة نوم آمنة.

• ضع األطفال دامئًا عىل ظهورهم عند النوم.	
• استخدم سطح نوم صلبًا مع مالءة مثبتة بإحكام. استخدم فقط أرسّة األطفال الرضع، واملهود، وأرسة األطفال املحمولة، أو 	

ساحات اللعب التي تم تصنيعها بعد 28 يونيو 2011، ألنها ملزمة بتلبية املتطلبات الفيدرالية لسالمة رسير األطفال بشكل عام. 
كام يجب عىل أولياء األمور التحقق للتأكد من أن املنتج مل يتم اسرتجاعه من األسواق.

• أبِق رسير األطفال الخاص بطفلك مكشوفًا، وتأكد من خلوه من الحواجز أو البطانيات أو الوسائد أو األلعاب الناعمة، أو أي 	
يشء آخر قد يعيق تنفسه.

• يجب أن ينام األطفال يف الغرفة نفسها التي ينام فيها أولياء األمور يف األشهر الستة األوىل.	
• يجب أال ينام الطفل مبفرده عىل أسطح ناعمة مثل األرائك أو األسطح املائلة، ويجب أال ينام الطفل بشكل خاص مع أي شخص 	

بالغ.
• فّكر يف إعطاء الطفل لّهاية يف وقت القيلولة ووقت النوم.	
• ال تستخدم أجهزة املراقبة املنزلية أو األجهزة التجارية التي يتم تسويقها للحد من متالزمة موت الرضع املفاجئ.	

مارس السلوكيات الصحية.
• تجنب تعريض األطفال للدخان أثناء الحمل وبعد الوالدة.	
• تجنب تعاطي الكحول واملخدرات غري املرشوعة أثناء الحمل وبعد الوالدة.	
• احريص عىل إرضاع الطفل طبيعيًا ملدة ستة أشهر عىل األقل.	
• يجب أن يتلقى الرضع كافة اللقاحات املوىص بها.	

ماذا عن »وقت وضع الطفل عىل بطنه«؟
قم بتوفري » وقت وضع الطفل عىل بطنه« عندما يكون الطفل مستيقظًا ويتم مراقبته. ميكن أن يساعد ذلك يف النمو الحريك ومنع 

تكّون البقع املسطحة عىل الجزء الخلفي من رأس الطفل عادًة ما ينقلب الطفل مبفرده خالل فرتة ترتاوح بني 4 و5 أشهر. بعد 
ذلك، لن تحتاج إىل مواصلة وضع الطفل عىل ظهره. يعترب النوم عىل الظهر واللعب الخاضع لإلرشاف وهو عىل بطنه أمرين جيدين 

للرضع.
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