
برای انکه شیرخواران خواب راحت و آرامش بخشی

داشته باشند و به منظور پیشگیری از آسیب های

احتمالی حین خواب مثل خفگی یا مرگ ناگهانی

شیرخوار رعایت برخی نکات از سوی والدین

ضروری است. این نکات عبارتند از :

• توصیه میشود تا ۱ سالگی کودک را برای خوابیدن
و چرت زدن روی پشت بخوابانید. کودکانی که بر
روی پشت میخوابند نسبت به شیرخوارانی که روی

شکم می خوابند کمتر در خطر مرگ ناگهانی قرار

می گیرند.

• مکان مناسبی برای خواب کودک در نظر بگیرید .
از یک گهواره مناسب همراه با تشک راحت ، محکم
و ایمن مخصوص کودکان استفاده کنید. در گهواره
به جز کودک هیچ وسیله و اسباب بازی دیگری قرار
ندهید. تشک باید به اندازه کافی سفت باشد به

نحوی که کودک هنگام خوابیدن در ان غرق نشود

• از حدود ۳ ماهگی به بعد ایجاد برنامه و روال
منظمی را برای خواب و بیداری شروع  کنید. قبل از

این سن شیرخواران قادر به تبعیت از برنامه و روال

خاصی نیستند.

• کودک شیرخوار را در اتاق خود بخوابانید.

چه کارهایی میتوانید انجام
دهید که شیرخواران خواب

مناسبی داشته باشند ؟

برگرفته از کتاب :
 خواب در خردساالن، کودکان و نوجوانان

بهتر است تا ۱۲ ماهگی شیرخوار در
اتاق والدین بخوابد و تخت یا گهوارۀ

او نزدیک تختخواب والدین باشد.

این کار کمک می کند تا خطر مرگ

ناگهانی نوزادان تا ۵۰ درصد کاهش

یابد و در عین حال تغذیه و مراقبت

از او راحت تر باشد ولی استفاده از
تختخواب مشترک توصیه نمیشود.

• کودک را فقط برای تغذیه و نوازش به تختخواب
بیاورید 

زمانی که کودک شیرخوار خواب آلود شد او را به

تختخواب خودش ببرید. دقت داشته باشید که

بالش و پتو و یا وسایل اضافه ی دیگری در

تختخواب او نباشد که با آن ها سر و صورت خود را

بپوشاند. این کار باعث گرم شدن بیش از حد و

افزایش دمای بدن و یا خفگی می شود ولی به

محض بیدار شدن می توانید او را برای تغذیه یا در

بغل گرفتن و نوازش به تختخواب خودتان منتقل

کنید.

• هرگز کودک را برای خوابانیدن روی مبل یا
صندلی قرار ندهید ، زیرا این کار برای کودک

خطرناک است و خطر سقوط و آسیب های ناشی

از ان را افزایش می دهد.
• کودک را در تختخواب خود و در کنار خود
نخوابانید . این کار نیز برای کودک شیرخوار

می تواند خطرناک باشد به این دلیل که وقتی

والدین خواب هستند ممکن است شرایط قرار

گیری شیرخوار تغییر کند زیر بدن والدین قرار گیرد

یا بالش و پتوی والدین باعث خفگی او شوند به
ویژه اگر :

۱_ سن او زیر ۴ ماه باشد
۲_ نوزاد نارس باشد.

۳_ وزن زمان تولد کم باشد.
۴_ یکی از والدین سیگاری باشد.

۵_ مادر کودک در دوران حاملگی سیگاری بوده
باشد.

۶_ والدین داروی خواب آور استفاده می کنند.
۷_ والدین الکل مصرف می کنند.

۸_ روی تختخواب و بالش و پتوی نرم وجود داشته
باشد. 
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چگونه برنامه خواب و بیداری منظمی
برای شیرخوار ایجاد کنیم؟

نوزادان و شیرخواران در هفته اول زندگی

 دوره های خواب و بیداری کوتاه و متناوب دارند.
در ابتدا خواب آن ها با چرخش شب و روز

هماهنگ نیست ولی به تدریج می توان از حدود ۴

تا ۶ ماهگی برنامه ی خواب و بیداری کودک را با
چرخش شب و روز هماهنگ نمود.

هرچند برقراری این روال کار دشواری نیست ولی

در برخی موارد برای والدین سخت می شود. شما
با استفاده از این نکان می توانید این کار را انجام

دهید :

• سعی کنید قبل از خواب کودک فعالیت
مشخصی را به طور ثابت انجام دهید. از حدود ۶

هفتگی می توانید این کار را شروع کنید و قبل

گذاشتن وی در گهواره یا تخت به او شیر بدهید ،

الالیی بگید و سعی کنید صبح ها شیرخوار در

ساعت مشخصی بیدار شود. زمان های ثابتی را نیز

برای چرت های روزانه در نظر بگیرید.اما کودک را

تحت فشار قرار ندهید این روال باید خیلی تدریجی

برقرار شوند.

• فعالیت های مشخص و کوتاه و ثابتی مانند شیر
دادن ، خواندن کتاب قصه و الالیی گفتن را که

هفته های قبل شروع کرده اید ادامه دهید.

• شیرخوار را قبل از آن که خیلی خسته شود در
حالت بیداری در گهواره قرار دهید.

• به او شب بخیر بگویید و اتاق را ترک کنید . بعد از
چند دقیقه بازگردید و به او سر بزنید. هدف این

است که شیرخوار بتواند مستقل بخوابد.

• تغذیه و شیردهی شیرخوار را به تدریج به
ساعت های روز منتقل کنید تا شیرخوار متوجه

گردد روز برای شیرخوردن و شب برای خوابیدن
است.

• سعی کنید در اوایل شب برای خواباندن شیرخوار
اقدام کنید. این کار کمک می کند که او زمانی که او

زمان طوالنی را برای خوابیدن تا صبح در اختیار

داشته باشد و روز بعد دچار کمبود خواب و خستگی

و بدخلقی نشود.

• روزها نور داخل خانه را زیاد کنید پرده ها را کنار
بزنید و شیرخوار را بیرون از خانه به فضای روشن

روز ببرید ولی شب ها نور و صداها را کم کنید تا او
متوجه تفاوت شب و روز بشود

• به هر گریه و یا نق شیرخوار به سرعت پاسخ
ندهید. به جز مواردی که شیرخوار نیاز به توجه

فوری دارد. در برخی موارد بیدار شدن و نق زدن

دلیل مشخصی ندارد و شیرخوار بعد از مدتی

بالفاصله به خواب می رود. بنابراین وقتی صدای

گریه او را می شنوید کمی صبر کنید ببینید ادامه
پیدا میکند یا قطع می شود. اگر گریه  واقعی بود

پاسخ دهید.

• اموزش خواب و بیداری منظم را بین ۴ تا ۶
ماهگی متناسب با امادگی کودک شروع کنید.

توجه داشته باشید که تفاوت هایی بین

شیرخواران در این زمینه وجود دارد. برخی از آن ها

می توانند در طول شب ۸ تا ۱۲ ساعت بخوابند و

برخی ممکن است شب ها کمتر و روزها بیشتر

بخوابند . در هر حال آموزش خواب و بیداری

منظم نیازمند پایداری و ثبات است.


