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ايمييل البريدي

::::في الفصل البارد                 في الفصل البارد                 في الفصل البارد                 في الفصل البارد                 

• 20202020- - - - 18181818درجة الحرارة البائية المثالية ما بين درجة الحرارة البائية المثالية ما بين درجة الحرارة البائية المثالية ما بين درجة الحرارة البائية المثالية ما بين 
• من المستحسن كيس النوم او سروال النوم   من المستحسن كيس النوم او سروال النوم   من المستحسن كيس النوم او سروال النوم   من المستحسن كيس النوم او سروال النوم   

التغطوا الطفل بغطاء ثقيلالتغطوا الطفل بغطاء ثقيلالتغطوا الطفل بغطاء ثقيلالتغطوا الطفل بغطاء ثقيل

• التستعملوا االغطية الثقيلة التستعملوا االغطية الثقيلة التستعملوا االغطية الثقيلة التستعملوا االغطية الثقيلة 

ال تلفوا الطفل بصورة مضغوطة في الغطاءال تلفوا الطفل بصورة مضغوطة في الغطاءال تلفوا الطفل بصورة مضغوطة في الغطاءال تلفوا الطفل بصورة مضغوطة في الغطاء•

ھذه التصرفات جيدة لحمايةھذه التصرفات جيدة لحمايةھذه التصرفات جيدة لحمايةھذه التصرفات جيدة لحماية
((((اطفالكم من الموت السريري المفاجئ اطفالكم من الموت السريري المفاجئ اطفالكم من الموت السريري المفاجئ اطفالكم من الموت السريري المفاجئ 
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• ال تدخنوا في فترة الحمل ال تدخنوا في فترة الحمل ال تدخنوا في فترة الحمل ال تدخنوا في فترة الحمل 
• ال تدخنوا بعد الوالدةال تدخنوا بعد الوالدةال تدخنوا بعد الوالدةال تدخنوا بعد الوالدة

::::في الشھور االولى في الشھور االولى في الشھور االولى في الشھور االولى 

• ....الوضعية الوحيدة المناسبة للنوم ھي على الظھرالوضعية الوحيدة المناسبة للنوم ھي على الظھرالوضعية الوحيدة المناسبة للنوم ھي على الظھرالوضعية الوحيدة المناسبة للنوم ھي على الظھر
بوجود التقيئ  او التشخيص المؤكدة السترداد بوجود التقيئ  او التشخيص المؤكدة السترداد بوجود التقيئ  او التشخيص المؤكدة السترداد بوجود التقيئ  او التشخيص المؤكدة السترداد •

الحامض المريئ والمعدة  بحيث ال يشكل استثناء الحامض المريئ والمعدة  بحيث ال يشكل استثناء الحامض المريئ والمعدة  بحيث ال يشكل استثناء الحامض المريئ والمعدة  بحيث ال يشكل استثناء 
في النظم في النظم في النظم في النظم 

نوموا الطفل على فراش صلب بدون وسادة نوموا الطفل على فراش صلب بدون وسادة نوموا الطفل على فراش صلب بدون وسادة نوموا الطفل على فراش صلب بدون وسادة •
وستار ضد الركالت على سرير الطفل في وستار ضد الركالت على سرير الطفل في وستار ضد الركالت على سرير الطفل في وستار ضد الركالت على سرير الطفل في 

غرفتكم                                             غرفتكم                                             غرفتكم                                             غرفتكم                                             
• ال تنوموا الطفل على بطنهال تنوموا الطفل على بطنهال تنوموا الطفل على بطنهال تنوموا الطفل على بطنه
• ال تنوموا الطفل على جانبيهال تنوموا الطفل على جانبيهال تنوموا الطفل على جانبيهال تنوموا الطفل على جانبيه

• منظمة الصحة العالمية تنصح بالرضاعة من االم  حتى منظمة الصحة العالمية تنصح بالرضاعة من االم  حتى منظمة الصحة العالمية تنصح بالرضاعة من االم  حتى منظمة الصحة العالمية تنصح بالرضاعة من االم  حتى 
شھور                                               شھور                                               شھور                                               شھور                                                   6666عمر عمر عمر عمر 

                        
• حلبب االم ھو نفس المص  من الثدي  وھي وقاية حلبب االم ھو نفس المص  من الثدي  وھي وقاية حلبب االم ھو نفس المص  من الثدي  وھي وقاية حلبب االم ھو نفس المص  من الثدي  وھي وقاية 

للطفلللطفلللطفلللطفل

• اعندما يتم خلط الرضاعة الطبيعيةتستعمل حلمات اعندما يتم خلط الرضاعة الطبيعيةتستعمل حلمات اعندما يتم خلط الرضاعة الطبيعيةتستعمل حلمات اعندما يتم خلط الرضاعة الطبيعيةتستعمل حلمات 
الشفط االصطناعية ھي اقرب الى الثدي                 الشفط االصطناعية ھي اقرب الى الثدي                 الشفط االصطناعية ھي اقرب الى الثدي                 الشفط االصطناعية ھي اقرب الى الثدي                 

                


