
نوم الطفل اآلمن
كيف ينام طفلي بشكل 

 جيد وبأمان

  



اعزائي اآلباء واالمهات،

احر التهاني والمتمنيات القلبية 
يقلب  سوف  طفلكم.  لوالدة 
الحدث السعيد حياتكم العائلية 
االسابيع  في  عقب  على  رأسا 
والدة  منذ  تشعرون  االولى. 
بالسعادة  الرضيع  طفلكم 
اآلن  حياتكم  ولكن  الكاملة، 
صحة  على  دائم  قلق  يتخللها 
واالمهات  اآلب��اء  كل  طفلكم. 
طفلهم  ح��م��اي��ة  ي���ري���دون 
ومشاهدته ينمو بصورة صحية. 
لمساعدة  بالكثير  تقوموا  ان  واالمهات  اآلباء  اعزائي  يمكنكم 
رعاية  افضل  هي  وهذه  الخطر،  عن  بعيدا  النمو  على  طفلكم 

صحية لطفلكم.

تعرفوا  ان  عليكم  يجب  وبالطبع  لطفلكم.  مهم  الصحي  النوم 
وتوجد   جيدة.  صحة  وفي  بسالم  ينام  ان  لطفلكم  يمكن  كيف 
خبير  بمساعدة  لكم  وضعناها  الصدد،  بهذا  سليمة  علمية  نتائج 
مشهور، تتضمن كيفية تنويم  طفلكم في السرير بشكل صحيح.

ان  لطفلكم  وآمل  التوفيق  و  الخير  كل  والسرتكم  لكم  اتمنى 
ينمو بصحة جيدة.

السيد

 )Mario Czaja( ماريو تشايا 
السيناتور للشؤون الصحية واالجتماعية



هكذا يمكن لطفلكم ان ينام بشكل افضل

على ظهره 
وداخل كيس 

النوم

االكثر  الوضع  هو  الظهر  على  النوم 
امانا لطفلكم.

على فراش 
مرتبة متينة

يجب ان ال يغرق الطفل في الفراش.

في سريره 
الخاص و في 

غرفة نوم والديه

بغرفة  به  الخاص  سريره  في  الرضيع  الطفل  نوم 
والديه هو افضل طريقة لحمايته من المخاطر.

18°
16°

18°
16°

درجة حرارة الغرفة 
بين 16 و 18 درجة 

مئوية

يجب حماية طفلكم من ارتفاع درجة الحرارة. النه ال 
يمكن لالطفال بكامل مالبسهم تنظيم درجة حرارة 
طريق  عن  الحرارة  تبديد  خالل  من  اال  جسمهم 
الرأس المكشوف. درجة الحرارة المشار اليها هي 
درجة الحرارة المثلى )اال في الصيف حيث نادرا ما 

يتحقق ذلك(.



ماذا يجب عليكم 
التأكد واالنتباه منه؟

ال أللعاب االطفال
هناك خطر عرقلة تنفس الطفل 
االطفال  النوم.  اثناء  الرضيع 
طريق  عن  يتنفسون  الرضع 

االنف فقط !

ال للبطانيات، 
ال للوسادات، 

ال للفراء.
في  المبالغة  من  خطر  هناك 
ارتفاع  ومن  الطفل  تغطية 

درجة الحرارة.

ال لدخان السجائر!
لطفلك. مضر  السجائر  دخان 

يرجى االمتناع عن ذلك.



اين يمكنك العثور على 
المزيد من المعلومات؟

عند القابلة القانونية وممرضة الوالدة	 
عند طبيب االطفال	 
 عند اجهزة الخدمات الصحية لالطفال 	 

والشباب في المقاطعات

عن طريق الهاتف
 0180 509 95 55 ألمانيا(  )داخل  الساخن  االستشارة   خط 
واالمهات  المدخنات  الحوامل  للنساء  الهاتفية  االستشارة  مع 

الشابات )12 سنت / دقيقة(.

شبكة اإلنترنت
 	www.babyschlaf.de
 	www.rund-ums-baby.de/gesundheit_baby
 	www.kinderschlaflabor.net

عند مراكز مختبرات النوم المعتمدة
  عيادة طب االطفال والمراهقين ليندنهوف، 	 

هاتف 5054-5518 030، فاكس 5518-5300 030 
 عيادة طب االطفال والمراهقين مستشفى 	 

 فالدكرانكنهاوس شبانداو،
هاتف 1025-3702 030، فاكس 3702-1027 030

الصحافة والعالقات العامة
شارع اورانيين 106

10969 برلين
رقم الهاتف 9028-0 030 

www.berlin.de/sen/gessoz
pressestelle@sengs.berlin.de
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وقد وضعت هذه الصحيفة االعالمية بالتعاون مع البروفيسور 
فولكر هيس، مدير المركز االلماني للنمو والتطوير 

والتنمية الصحية في مراحل الطفولة والمراهقة.
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