
 A csecsemők 
biztonságosabb 
   alvásáért

A bölcsőhalál az egészséges cse-
csemők váratlan, főleg alvás közben 
bekövetkezett halála, melynek oka 
nem ismert. 

Az USÁ-ban évente 3500 csecsemő 
hal meg alvás közben (ebben benne 
van a véletlen fulladás is). 

Ezért fontos, hogy a szülők tudják, 
hogyan teremthetnek biztonságos 
alvási környezetet babájuknak.

Dr. Sarlai Katalin



     fontos 
  szempont a 
biztonságosabb
  alvásért

1.  Háton altasd születé-
sétől kezdve – a szülők 
szobájában, de külön 
ágyban.

2.  A baba ágyában la-
pos, kemény matrac 
legyen és feszesre 
húzott lepedő.

3.  Az időjárásnak meg-
felelően öltöztesd!

4.  Ne dohányozzatok!

6.  Amennyiben az  
együttalvást választ-
játok tarts be néhány 
egyszerű szabályt! 
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5.  Szoptasd!



 1

A baba ágyában lapos kemény matrac 
legyen és feszesre húzott lepedő.  
Semmi egyéb ne legyen az ágyban!
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Ne altasd hason fekve, vagy oldalfekvés-
ben. Háton altasd születésétől kezdve 
– az anya mellett – de lehetőleg külön 
ágyban. Egy éves koráig javasolt a szü-
lőkkel egy szobában altatni a babát, 
mert szüksége van a felnőtt közelségére 
és arra, hogy a szülők légzését hallja.
A háton altatott babák között kevesebb  
a bölcsőhalál. Ez a 90-es évek kampánya 
nyomán (Vissza a hátra) például Angliá-
ban 79%-kal csökkent.
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Az időjárásnak megfelelően  
öltöztesd a babát, ne legyen  
rajta sapka, a túlmelegedés  
veszélyes lehet. 
Legjobb megoldás egy  
megfelelő méretű hálózsák.
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A szülés előtti és utáni dohányzás 
emeli a kockázatot.
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Amennyiben az együttalvást választjátok 
tarts be néhány egyszerű szabályt. 
Biztonságosabb, ha a baba nem köztetek, 
hanem az anya oldalán alszik. Győződj meg 
arról, hogy nem tud leesni, semmit nem tud 
magára húzni, fejét nem tudja belefúrni egy 
párnába, ami akadályozhatja a légzést. 
Veszélyes lehet az együttalvás, ha  alkoholt 
fogyasztottatok, drogot használtok, vagy 
altatót vettetek be. 
Sok baba szeret a szülők mellkasán pihen-
ni. Figyelni kell arra, hogy biztosan kapjon 
levegőt, és ha úgy érzed Te is elaludnál, 
helyezd a kiságyába!

A szoptatás nemcsak a legjobb 
táplálékot és a védelmet bizto-
sítja, de csökkenti a bölcső halál 
kockázatát is.


