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דף הבית     נושאים     תינוקות ופעוטות     הטיפול בתינוק     המלצות לסביבת שינה בטוחה לתינוק

תינוקות ופעוטות

הטיפול בתינוק

בדיקות סקר ביילודים

המלצות לטיפול בתינוק
בשבועות הראשונים לחייו

הדרכה להורים בהתאם לגיל
התינוק

ויטמין D לתינוקות

משמעות הבכי של תינוקות

המלצות לסביבת שינה
בטוחה לתינוק

סדר בקיעת השיניים

עששת אצל תינוקות

הנקה והאכלת התינוק

חיסונים לתינוקות וילדים

עקומות גדילה

לידת פג

תינוקות וילדים עם עיכוב
התפתחותי

המלצות לסביבת שינה בטוחה לתינוק

מניעת מוות בעריסה

 
בישראל מתים מדי שנה כ-45 תינוקות באופן פתאומי. 87% מתוכם מתרחשים עד גיל חצי שנה, 

ו-50% מהמקרים מתרחשים בחודשי החורף, מינואר עד מרץ. 
 

לאור העלייה במקרי מוות פתאומי בתינוקות בחודשי החורף, יוצא משרד הבריאות בקמפיין "תנו
לתינוק גב" להעלאת המודעות לנושא.  

ההמלצות מיועדות לכל המטפלים בתינוק: הורים, סבים, מטפלים, צוות מעון ובייביסיטרים,
ותקפות לכל ימי השנה.  

כך תוכלו ליצור עבור ילדיכם סביבת שינה בטוחה, להפחית את הסיכון למוות בעריסה ולמנוע
מוות תוך כדי שינה:

 

השכיבו את התינוק על הגב בכל שינה, בלילה וביום
השכבת התינוק לשינה על הבטן או על הצד אינה בטיחותית ומעלה את הסיכון למוות בעריסה,

ואילו השכבה לשינה על הגב מורידה את רמת הסיכון.  

ההמלצה להשכבה על הגב היא עבור כל התינוקות, כולל פגים ותינוקות שנולדו במועד.   
השכבה לישון  על הגב מפחיתה את סיכון היתר  של פגים למוות בעריסה.    

 

שמרו על סביבה בטוחה במיטת התינוק

הימנעו מלשים במיטת התינוק כריות, בובות, צעצועים רכים, שמיכות עבות וחפצים
נוספים

כסו את התינוק בשמיכות הדוקות, הצמידו את השמיכה לקצה המיטה והדקו בגובה האגן
מתחת למזרן, או הכניסו אותו לשק שינה ייעודי לתינוקות

כסו את המזרן בסדין נמתח והדוק

לבוש התינוק צריך לשמור על חום גופו ולא לכסות את פניו. ככלל, יש להלביש תינוקות
עד גיל חצי שנה רק בשכבה אחת נוספת מהמבוגר הנמצא באותם תנאים.

אין להשתמש במגן מיטה או במגן ראש. מגן מיטה ומגן ראש אינם מונעים חבלות
ויכולים לגרום ללכידה של ראש התינוק וחנק.

מקמו את מיטת התינוק הרחק מכבלי חשמל, שקעים, וילונות ורצועות של וילונות,
והרחיקו ממנה שקיות ניילון ופלסטיק

הימנעו מחימום יתר. החימום המומלץ במזגן הוא- 22-24 מעלות. אווררו את החדר בו
ישן התינוק כל יום.

 

הקפידו על מיטה ומזרן תקינים הכוללים תו תקן
במיטת תינוק בעלת תו תקן קיים מרחק  בטיחותי בין הסורגים, וקשיחות המזרן מותאמת לתינוק.
אלו ומפחיתים את הסיכון לחנק ולחבלה. השתמשו רק במיטת תינוק ובמזרן שעומדים בתו התקן. 

הימנעו משינה בסלקל, כסא בטיחות לרכב ומנשא
הסלקל וכסאות הבטיחות לרכב אינם מיועדים לשינה שגרתית בבית ובמיוחד לא לתינוקות בני

פחות מ-4 חודשים. העבירו את התינוק הישן בהזדמנות הראשונה למיטתו. כאשר התינוק
במנשא, הקפידו שפניו יישארו גלויים מעל הבד, ושדרכי הנשימה שלו לא ייחסמו.

 
 

פרסומים בנושא

 
עלון בנושא שינה בטוחה לתינוק

אזהרותשירותיםפניות הציבורהודעות וכנסיםנושאיםיחידות המשרדאודותדף הבית
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תינוק ישן בחדר ההורים, במיטה משלו
שינה משותפת באותו חדר מהווה גורם מפחית סיכון. השכיבו את התינוק לישון במיטת תינוק על

יד מיטת ההורים, ולא באותה המיטה. שינה משותפת באותה מיטה מעלה את הסיכון לחנק
משמיכות, כריות או מההורים עצמם המתהפכים תוך שינה. ניתן להניק, להאכיל ולהרגיע את

התינוק במיטת ההורים, אך יש להעבירו למיטתו לצורך שינה.
 

 שימו לב כי השכבת התינוק לשינה במיטת מבוגר מסוכנת עוד יותר:

עבור תינוק מתחת לגיל 3 חודשים

בכורסה או על הספה: התינוק עלול להיתקע בין המבוגר לספה / כורסה

כאשר אחד מההורים מעשן, אפילו אם  אינו מעשן בחדר השינה

כאשר האם עישנה בהיריון

כאשר אחד מההורים עייף במיוחד

כאשר אחד מההורים משתמש בתרופות מרדימות, אלכוהול או  סמים

כאשר אחד מההורים סובל מהשמנת יתר

 

הימנעו מעישון, סמים ואלכוהול
הימנעו מחשיפת התינוק לעישון בהיריון ולאחר הלידה. שמרו על בית ורכב ללא עישון, והימנעו

משימוש בסמים ובאלכוהול בהיריון ולאחר הלידה.
 
 

ההנקה מוסיפה הגנה
הנקה מומלצת כתזונה בלעדית לתינוקות עד גיל 6 חודשים. חלב אם עשיר בנוגדנים למחלות

ויראליות, מסייע במניעת זיהומים במערכת הנשימה, ומוריד את הסיכון למוות עריסה.
 
 

שימוש במוצץ
שימוש במוצץ הוא גורם מפחית סיכון. השימוש במוצץ מומלץ עבור תינוקות יונקים מעל גיל 3-4

שבועות, כאשר ההנקה מבוססת. את המוצץ אין לחבר בשרשרת או בכל חיבור אחר שעלול לגרום
נזק לתינוק.

 

גרסת הדפסה
    

כל הזכויות שמורות, משרד הבריאות, מדינת ישראל 2017 חוק חופש המידע צור קשר מפת אתר תנאי שימוש באתר
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