
Giấc ngủ an toàn cho bé
Làm thế nào để con tôi 
ngủ ngon và an toàn



Các bậc phụ huynh thân mến,

xin chúc mừng nồng nhiệt 
nhân việc con bạn ra đời. 
Sự kiện vui này chắc chắn 
sẽ đảo lộn cuộc sống gia 
đình bạn trong những tuần 
lễ đầu tiên. Bạn biết đến 
những cảm giác hạnh phúc 
tột đỉnh từ khi bé của bạn 
ra đời, nhưng cuộc sống của 
bạn hiện nay cũng có những 
lo nghĩ thường trực về sức 

khỏe của bé. Tất cả các cha mẹ đều muốn che chở( bao 
bọc) con mình và muốn thấy bé lớn lên khỏe mạnh. Các 
bạn, các bậc cha mẹ thân mến,có thể tự mình đóng góp 
nhiều vào việc đó, để con của các bạn lớn lên tốt nhất 
không có bất trắc. Đó là việc phòng sức khỏe tốt nhất.

Giấc ngủ khỏe của bé cũng thuộc vào việc đó. Dĩ nhiên ta 
phải biết, trẻ ngủ thế nào là an toàn và tốt. Về vấn đề này 
đã có những kiến thức khoa học cơ bản. Với sự giúp đỡ của 
một chuyên gia danh tiếng, ở đây chúng tôi đã tập hợp cho 
các bạn việc chuẩn bị giường cũi cho bé thế nào cho đúng. 

Tôi chúc các bạn và gia đình mọi điều tốt đẹp và hy vọng 
vào sự phát triển khỏe mạnh của con các bạn.

Mario Czaja
Thành viên chính phủ về vấn đề sức khỏe và xã hội



Bé của bạn ngủ thế này 
là tốt nhất

Trong túi ngủ, nằm ngửa Tư thế nằm ngửa là tư thế an toàn nhất 
cho bé của bạn.

Trên một tấm đệm 
chắc chắn

Trẻ không được lún chìm vào tấm đệm.

Trong giường 
riêng trong phòng 
ngủ của cha mẹ

Việc bé ngủ trong phòng ngủ của cha mẹ, 
trong giường riêng, là việc bảo vệ bé tốt nhất  
trước rủi ro.

18°
16°

Với nhiệt độ trong 
phòng từ 16 đến 18 °C

Tránh cho bé của bạn bị quá nóng. Trẻ sơ sinh 
đã mặc đồ chỉ có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể 
thông qua việc xả nhiệt qua đầu không che đậy. 
Nhiệt độ nêu trên là nhiệt độ tối ưu( dĩ nhiên 
trong mùa hè khó có thể thực hiện được).



Điều gì các bạn nhất 
thiết phải lưu ý?

Không thú bông.
Dẫn đến nguy cơ cản trở 
việc hít thở của bé. Trẻ sơ 
sinh chỉ hít thở qua mũi.

Không chăn, không 
gối, không thảm 
lông.
Có nguy cơ phủ trùm lên 
bé và quá nóng.

Không hút thuốc lá!
Hút thuốc có hại cho bé. 
Xin các bạn hãy tránh 
điều đó.



Các bạn có thể tìm 
hiểu ở đâu?

• Ở người đỡ đẻ của bạn
• Ở bác sĩ nhi của bạn
• Ở các cơ sở y tế thanh thiếu niên của quận

Qua điện thoại
Đường dây nóng tư vấn 0180 509 95 55 (toàn liên bang) 
với điện thoại tư vấn dành cho người mang thai và các bà 
mẹ trẻ hút thuốc  (12 ct./min.)

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

Trong các phòng thí nghiệm về giấc ngủ 
(được ủy quyền)
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lindenhof, Telefon 

030 5518-5054, Fax -5300
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Ev. Waldkranken-

haus Spandau, Telefon 030 3702-1025, Fax -1027

Báo chí truyền thông
Oranienstraße 106
10969 Berlin
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Bản thông tin này được hình thành với sự hợp tác của giáo sư 
tiến sĩ y học Hesse, Giám đốc trung tâm Đức về việc lớn lên, phát 
triển và khuyến khích  sức khỏe trong độ tuổi trẻ em và thanh 
thiếu niên.
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