
لطفا کودک را تکان تکان ندهید!
کودک شما مدام جیغ میکشد. شما سعی در آرام کردنش 

دارید.  می خواهید او را تکان بدهید تا هر چند کوتاه آرامش 
خود را داشته باشید. این کار را نکنید چرا که تکان دادن 

کودک جان او را به خطر میاندازد.



لطفا کودک را تکان تکان ندهید!

کودکان جیغ میکشند حتی وقتی سالم هستند. تحمل داد و 
فریاد بچهها برای والدین خسته کار سختی است. کودک فریاد 
نمیکشد تا والدین خود را عصبانی کند، بلکه حتماً برای این کار 
دلیلی دارد، ولی نمیتواند حرف بزند تا بگوید چه چیزی کم دارد.

مهمترین کار فارغ از این که برای چه مدتی کودک شما جیغ 
میکشد این است که کنترل خود را از دست ندهید و به هیچ 

وجه کودکان را تکان ندهید.

کودک قدرت این را ندارد که سر خود را با نیروی ماهیچههای 
خود و به تنهایی نگه دارد. حرکتهای آنی بدون نگه داشتن سر و 
یا تکان تکان دادن برای کودک خطرناک است. ممکن است مغز 
کوچک و حساس کودک بر اثر جنباندن تکان خورده و در نتیجه 

رگها پاره شوند و منجر به خونریزی مغزی شود.

جنباندن کودک ممکن است منجر به معلولیت دائمی و یا حتی 
کلینیک  به  سریعاً  حادثه  چنین  بروز  صورت  در  شود.  مرگ 

پزشکی کودکان و نوجوانان مراجعه کنید!



آرامش خود را حفظ کنید.

مدت  برای  دادهاید،  از دست  را  که صبر خود  کردید  اگر حس 
و  باشید  تنها  کمی  کنید  سعی  بروید.  دیگری  اتاق  به  کوتاهی 
نیروی خود را باز بیابید. احتماالً کودک شما همچنان جیغ بکشد. 

جیغ کشیدن برای کوتاه مدت آسیبی به او نمیرساند.

 آرام نفس عمیق بکشید. عمل دم و باز دم را انجام دهید.	 
  بعضی وقتها گفتگوی تلفنی با شخصی که معتمد شماست 	 

موثر است.
 از دیگران کمک بخواهید.	 

آیا میدانستید …
که شیرخواران سالم بهطور متوسط دو تا سه ساعت در روز 
جیغ میکشند. بخصوص بین ساعت ۴ تا ۱۱ شب حدود چهل 
درصد از همة شیرخوران در سه ماه اول زندگی جیغ میکشند 

و ناآرامی میکنند.



راههای موثر...

بفهمید کودک  با صبر و حوصله  آرامش و  سعی کنید در کمال 
چه میخواهد. محیط را آرام نگه دارید. کودک بدون تلویزیون و 

موسیقی احساس بهتری دارد.

می خواهم پشتم 
خشک باشد. به 

پوشک من نگاه کن

تاب دادن را دوست 
دارم. مرا بغل کن

 و در آغوش بگیر. من 
را آرام راه ببر.

پستانک یا اسباب 
بازی من کجاست؟



با من آرام صحبت 
کن یا  در گوشم 

حرف بزن.

تشنگی یا گرسنگی؟
کنار من بنشین. 

به من شیر بده یا 
شیشهام را بده.

شکم و کمرم را 
آرام ماساژ بده. 

حمام گرم هم مرا 
آرام میکند.

حال و هوا عوض 
کردن! بیا پیاده روی 

کنیم. بعضی وقتها 
بهتر است هر دو نفر 
باشند. پدر و مادر و 

کودک!
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راهنمایی

آیا کودکتان طوالنیتر و یا بلندتر از حد معمول جیغ میکشد؟ آیا 
فکر می کنید مریض است؟ یا جیغ کشیدن او شما را میترساند؟ 
آیا نمیتوانید دیگر تحمل کنید؟ آیا میترسید که از اطرافیان شما 
کسی کودکتان را با عصبانیت تکان داده باشد؟ پس حتماً نیاز به 

مشاوره و کمک دارید.

شما میتوانید به مراکز زیر مراجعه کنید:
پزشک کودکان •
ماما یا تلفن مرکزی خدمات مامایی, تلفن0302142717  •
مرکز کمکهای اولیه پزشکی کودکان, تلفن 030310031 •
کلینیک پزشکی کودکان و نوجوانان •
به  • )مشاوره  برلین  کودکان  از  حفاظت  مرکز  ارتباطی  خط 

زبان های ترکی و عربی( تلفن 030610066
مرکز خدمات درمانی کودکان و نوجوانان •

پزشکان کودکی که  به  مربوط  اطالعات  میتوانید  زیر  در سایت 
در این زمینه تخصص دارند و همچنین برنامههای مشاورهای را 

پیدا کنید:
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm

http://www.berlin.de/sen/gpg 
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