
Care of the Next Infant
Programme (CONI)

The Lullaby Trust știe că familiile care au experimentat moartea 
subită și neașteptată a unui bebeluș sunt adesea foarte 
anxioase atunci când au un alt copil.

Puteți vorbi cu moașa sau cu 
specialistul în domeniul sănătății 
care vă vizitează dacă aveți 
întrebări sau nelămuriri sau 
dacă luați legătura cu noi prin  

Email: 
info@lullabytrust.org.uk
Nr. de telefon pt. informații: 
0808 802 6869
Nr. de telefon familii îndoliate:
0808 802 6868
Email familii îndoliate:
support@lullabytrust.org.uk
Website: 
www.lullabytrust.org.uk
Registered charity no.: 262191

CONI este un program de sprijin care 
oferă suport emoțional familiilor 
îndoliate, ajutându-le să câștige încredere 
în primele luni ale vieții noului lor copil, 
permițându-le să se bucure de acest 
moment special. 

De asemenea, CONI permite familiilor să 
primească informații despre reducerea 
factorilor de risc pentru sindromul morții 
subite la sugari (SIDS) și sfaturi despre un 
somn mai sigur pentru copii.
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Contact sporit
de la specialistul în domeniul 

sănătății care vă vizitează.

Dispozitiv de 
monitorizare a mișcării 

care poate fi împrumutat pentru a 
examina respirația bebelușului. 

Jurnal de Simptome 
pentru a verifica și reține

sănătatea bebelușului 
dumneavoastră.

Aplicația Baby Check
care vă ajută să decideți dacă
bebelușul dumneavoastră are 

nevoie de ajutor medical.
                       

Creșterea în greutate             
folosind o diagramă detaliată 

pentru a monitoriza 
greutatea și creșterea 

bebelușului.

Termometrul de cameră           
pentru a ajuta părinții să 

păstreze camera 
unde doarme bebelușul lor la 

o temperatură sigură. 
                       

CONI pașaport de 
sănătate

care intră în interiorul Cărții 
Roșii, astfel încât

bebelușul dumneavoastră 
poate fi văzut repede 
dacă nu se simte bine.

Familiile CONI pot avea exact atât de mult sprijin cât au nevoie. 
Cu ajutorul coordonatorului local CONI, ei pot alege ce 
elemente de sprijin și-ar dori. 

Basic life support         
pentru a vă ghida acțiunile 

dacă bebelușul dumneavoastră 
încetează să respire


