
Bebeğe güvenli bir uyku
Bebeğimin huzurlu ve güvenli 
uyuması için gerekenler



Sevgili anne-babalar,

Bebeğinizin doğumundan 
dolayı sizi kutluyorum. Bu 
mutlu olay aile hayatınızın 
ilk birkaç haftası’nda önem-
li değişiklikler yaratacaktır. 
Bebeğinizin doğumundan 
itibaren mutlu anların ya-
nısıra çocuğunuzun sağlığı 
ile ilgili endişeler taşıyan 
duygularda yaşayacaksınız. 
Tüm anne-babalar çocuk-

larını korumak ve sağlıklı yetiştiklerini görmek ister. Siz, 
anne-babalar olarak çocuğunuzun mümkün olduğu kadar 
tehlikelerden uzak yetişmesini sağlayabilirsininiz. Bu en 
iyi koruyucu sağlık önlemidir.

Buna bebeğinizin sağlıklı bir pozisyonda uyumasını 
sağlamak da dahildir. Bebeğin nasıl güvenilir ve huzurlu 
bir şekilde uyuyacağını bilmek gerekir. Bu konu hakkında 
bilimsel temel bilgiler mevcuttur. Sizler için tanınmış 
bir uzman yardımı ile birkaç temel kuralları derleyip 
çocuğunuza nasıl güvenilir bir uyku sağlayabileceğinizi 
biraraya getirdik.

Size ve ailenize her şeyin en iyisini diliyorum ve çocu-
ğunuzun en iyi şekilde büyümesini umut ediyorum.

Mario Czaja
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı



Çocuğunuz böyle en 
huzurlu uyur

Uyku tulumunda 
sırtüstü pozisyonunda

Sırtüstü yatış pozisyonu, bebeğiniz için 
en güvenli pozisyondur.

Sert bir yatakta Çocuk yatağa gömülüp kalmamalıdır.

Anne-babası’nın 
yatak odasında’ki 
kendi yatağında

Bebeklerin anne-babalarının yatak odasında 
ama kendi yataklarında uyumaları tehlikesiz 
uykunun en iyi yoludur.

18°
16°

16 ile 18 °C arasında 
oda sıcaklığında

Bebeğinizi aşırı sıcaktan koruyunuz. Giyinik 
bebekler, vücut sıcaklıklarını sadece örtülü 
olmayan başlarından ısıyı atarak düzenler-
ler. Belirtilen ısı değeri en uygun ısıdır. (Tabii 
bunu yaz ayların’da uygulamak çok nadiren 
mümkündür.)



Neleri dikkate almak 
zorundasınız?

Bezden (pelüş) 
 oyuncaklar
Bunlarda uyku esnasında 
bebeğin nefes almasının 
engellenmesi tehlikesi mev-
cuttur. Bebekler sadece bu-
rundan nefes alırlar.

Örtü, yastık, post 
bulundurulmamalıdır
Bebeğin üstünün fazla ör-
tülerek aşırı ısınması tehli-
kesi olabilir.

Sigara dumanı 
 olmayacak!
Sigara içmek bebeğiniz için 
zararlıdır. Lütfen bundan 
vazgeçiniz.



Nereden bilgi 
alabilirsiniz?

• Ebenizden ve doğum yaptıran kişiden
• Çocuk doktorunuzdan
• Semtlerin Çocuk ve Gençlik sağlığı dairelerinden

Telefonla
Danışma hattından 0180 509 95 55 (Almanya çapında)
Bu hattan sigara içen hamileler ve genç anneler de bilgi 
alabilir (12 ct./dak.)

Internetten
• www.babyschlaf.de
• www.rund-ums-baby.de/gesundheit_baby
• www.kinderschlaflabor.net

Resmi tanınmış uyku laboratuvarlarından
• Lindenhof Çocuk ve Gençlik Tıp Kliniği, Telefon 030 

5518-5054, Fax -5300
• Çocuk ve Gençlik Tıp Hastanesi Ev. Waldkrankenhaus 

Spandau, Telefon 030 3702-1025, Fax -1027
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