
Ju lutemi mos e shkundni!
Bebja juaj qan e qan. Ju jeni përpjekur, që ta qetësoni. 
Preferoni ta shkundni, për të pasur njëherë për pak kohë 
qetësi. Mos e bëni këtë kurrë, sepse duke e shkundur ju 
rrezikoni jetën e bebes tuaj.



Ju lutemi mos e shkundni!

Bebet qajnë – edhe në qoftë se ato janë të shëndetshme. 
Kjo është për prindër shumë të lodhur, të rraskapitur 
shpeshherë shumë e padurueshme. Por një bebe qan 
jo për të zemëruar prindërit e saj, por sepse për këtë ka 
një arësye. Ajo nuk mund t'ja u thotë ju akoma, çfarë i 
mungon. Rregulli më i rëndësishëm është, ska rëndësi se 
sa gjatë qan bebja juaj: Mos e humbni kurrë vetëkontrollin 
dhe mos e shkundni beben tuaj në asnjë mënyrë.

Një bebe nuk mund ta mbajë vetë akoma kokën e tij 
relativisht të rëndë me fuqinë e tij të muskujve.  

Tashmë edhe lëvizje të shpejta pa mbajtjen e kokës ose 
lëvizje të vogla shkundjeje mund të jenë për këtë arësye të 
rrezikshme. Truri i vogël i prekshëm me anë të shkundjes 
mund të zhvendoset para e mbrapsht. Gjatë kësaj këputen 
enë gjaku, ndodhin gjakderdhje në tru.

Shkundja mund të shkaktojë një aftësi të kufizuar që 
mbetet më pas dhe madje mund të çojë deri në vdekje. 

E megjithatë në qoftë se ndodh ky aksident, shkoni 
menjëherë në klinikën mjekësore më të afërt për fëmijë 
dhe për të rinjtë!  



Bëni pushim.

Në qoftë se ju vini re, që ju humbisni durimin, dilni 
njëherë shkurtimisht në një dhomë tjetër. Përpiquni, që 
të mbani distancë dhe të qetësoheni. Bebja juaj ndoshta 
do të qajë më tej, por për një kohë të shkurtër kjo nuk 
e dëmton atë
• Merrni dhe nxirrni frymë me qetësi.
• Ndonjëherë ndihmon një bisedë telefonike me një 

person të besueshëm. 
• Pyesni për ndihmë. 

A e dinit ju … 
… që foshnjet e shëndetshme mund të qajnë mesatarisht 
dy deri tre orë në ditë? Veçanërisht në orët e mbrëmjes 
ndërmjet orës 16 dhe 23 qajnë rreth 40 përqind të të 
gjitha foshnjeve gjatë tre muajve të parë të jetës. 



Çfarë mund të ndihmojë…

Përpiquni njëra mbas tjetrës në qetësi dhe me durim që 
të gjeni, se çfarë i mungon bebes tuaj. Krijoni për këtë një 
mjedis të qetë: Bebja juaj ndjehet pa televizor ose muzikë 
më mirë.

Unë dëshiroj të kem 
një bycë të thatë! 
Shiko njëherë në 
 pelenat e mia.

Përkundja është e 
bukur! Më merr mua 
dhe më mbaj. Edhe 
ecja e butë vërdallë 
më pëlqen.

Ku është biberoni im 
ose ora ime melodike?



Flit qetë me mua – më 
këndo ose më pëshpërit 
në vesh.

Uri apo etje? Ulu ose 
shtrihu tek unë. Më 
jep gji ose më jep një 
shishe.

Më bëj masazh të 
butë në bark dhe në 
kurriz. Edhe një banjo  
e ngrohtë mund të më 
qetësojë mua.

Ndërrimi i vëndit! Le  
të dalim shëtitje.  
Shpeshherë kjo i  
ndihmon të dy:  
Prindërit dhe fëmijët.
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Ndihmë
Qan bebja juaj më gjatë ose me zë më të lartë se zakonisht? 
A lë ajo përshtypjen se është e sëmurë ose a keni frikë ju 
nga e qara? A jeni ju në fund të fuqive tuaja? A keni frikë 
ju, që dikush në mjedisin tuaj do ta shkundte me zemërim 
fëmijën tuaj? Atëherë lejoni patjetër t' ju këshillojnë dhe 
t'ju ndihmojnë.

Kontaktoni për shembull 
• pediatren ose pediatrin tuaj
•  maminë tuaj ose linjën telefonike qëndrore të mamive 

[Zentraler Hebammenruf], Tel. (030) 214 27 71
•  Vëndet e ndihmës së parë mjekësore për fëmijë të KV 

Berlin, Tel. (030) 31 00 31
• një klinikë mjekësore për fëmijë dhe për të rinjtë
•  Linjën telefonike të Berlinit për mbrojtjen e fëmijëve 

[Berliner Hotline Kinderschutz] (Këshillimi edhe në 
turqisht dhe në arabisht), Tel. (030) 61 00 66

•  Shërbimet shëndetsore të fëmijëve dhe të rinjve të 
rretheve

Për foshnjët që qajnë, partnerë të kontaktit dhe shërbime 
këshilluese të specializuara ju mund të gjeni në  
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm
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