“מוות בעריסה“
כיצד להפחית את הסיכון

מהי תופעת “מוות בעריסה“?
“מוות בעריסה“ הוא שם שניתן לתופעה נדירה בה מתרחש מוות פתאומי
ובלתי מוסבר של תינוק מתחת לגיל שנה ,תוך כדי שינה .למרות מחקרים
רבים הנערכים בנושא ,עדיין לא ברור לחלוטין מהו הגורם הישיר למוות
בעריסה .אולם ,מהמחקרים ומהניסיון המצטבר ,עולה שישנן מספר המלצות
שעשויות להפחית את הסיכון למוות בעריסה.

כיצד אפשר להפחית את הסיכון ל“מוות בעריסה“?
ההמלצות המובאות להלן ,גובשו על ידי מומחים במטרה להפחית את הסיכון
לתופעת ה“מוות בעריסה“:
•תינוק בריא יש להשכיב לישון על הגב ― הכוונה לכל שינה ― שנת לילה
ושנת יום .יחד עם זאת ,כשהתינוק ער ונמצא בהשגחת מבוגר ,רצוי להשכיבו
גם על הבטן כדי לחזק את חגורת הכתפיים ולמנוע את עיוות הגולגולת.
השכבה על הצד ־ אינה מומלצת ואינה בטיחותית.

•אין להשכיב את התינוק כשהוא חבוש בכובע ,יש להלבישו בבגדים שישמרו
על חום הגוף ,אך לא יכסו את הפנים.
•יש לשמור על טמפרטורה מתאימה בחדר 24ºc-22ºc :ולהימנע מחימום יתר
או מקור.

•מומלץ להיניק את התינוק עד כמה שאפשר,
לפחות עד גיל חצי שנה ― הנקה מפחיתה באופן
מובהק את הסיכון.
•חשוב להימנע לחלוטין מעישון בכל צורה שהיא
בסביבת התינוק בבית ,במכונית ,במעון לתינוקות
וכו‘ .חשיפת התינוק לעשן סיגריות בהריון או לאחר
לידה ,מעלה את הסיכון למוות בעריסה.
•יש להימנע משימוש בחומרי ריסוס ,דאודורנטים
וחומרים נדיפים בסביבת התינוק.
•המזרן במיטת התינוק ־ מומלץ שיהיה קשיח ובעל תו-תקן למיטת תינוק.
•מגני מיטה  /מגני ראש ־ אינם מומלצים .אין להשתמש גם במצעי מיטה
רכים ובכריות רכות ,וכן להימנע מהנחת כריות ,צעצועים ובובות רכות העלולים
לגרום לחנק.
•מומלץ להשתמש בסדין שנמתח היטב על-גבי המזרן ולהדק את שמיכת התינוק
לצידי המיטה ולמרגלותיה .רצוי להימנע משימוש בשמיכות עבות וגדולות.
•בחודשים הראשונים לחייו ,ואף עד גיל שנה ,מומלץ שהתינוק יישן בחדר
ההורים בעריסה ,או במיטה משלו ,אך לא במיטת ההורים .כמו כן יש להימנע
מלהשכיב את התינוק לישון על ספה או כורסה.
•כסא בטיחות לרכב וסל-קל ־ אינם מיועדים לשינה שגרתית בבית ― יש
להעביר את התינוק בהזדמנות הראשונה למיטה האישית שלו.
•מומלץ לתת לתינוק מוצץ בזמן השינה ,וזאת לאחר שההנקה כבר מבוססת
וסדירה ,והחל מגיל חודש .לאחר גיל שנה ,מומלץ לגמול את התינוק משימוש
במוצץ .אין לחבר את המוצץ בשרשרת או בחיבור אחר לתינוק או לבגדיו.
•אם מתגלים סימנים של קשיי נשימה ־ יש לפנות מיד לרופא.
•ככלל ,השימוש במכשיר ניטור אינו נחוץ לתינוק בריא.
למידע והדרכה נוספים עומדים לרשותכם:
הצוות המטפל בכם במרפאה ,אחות טיפת חלב.
מוקד המידע הבריאותי ,המאוייש על ידי אחיות מוסמכות
 *2700מכל טלפון 24 ,שעות ביממה.

עיצובwww.saybrand.co.il :

ייעוץ מקצועי (לפי סדר א“ב) :ד“ר אפרת הרלב-ברון ,ד“ר גיורא וורבר,
רונית וייזר ,פרופ' דיאן לוין ,פרופ‘ יוסף מאירוביץ ,כלנית קיי ,אתי רפאלוביץ
עריכה ריכוז והפקה :שוש גן-נוי ,ענת יום-טוב

שרותי בריאות כללית
חטיבת הקהילה
האגפים לרפואה ולסיעוד
המחלקה לחינוך וקידום בריאות
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