
Nie potrząsaj dzieckiem!
Twoje dziecko płacze i płacze, a ty nie możesz go 
uspokoić. Czasem chce ci się nim porządnie wstrząsnąć, 
aby chociaż na chwilkę przestało płakać. Nie rób tego 
nigdy! Potrząsanie niemowlęciem zagraża jego życiu.



Nie potrząsaj dzieckiem!
Niemowlęta płaczą – nawet wtedy, gdy są zdrowe. Prze-
męczonym i niedospanym rodzicom często trudno jest 
znieść taką sytuacją. Ale niemowlak nie płacze dlatego, 
żeby zrobić na złość rodzicom, tylko zawsze z jakiegoś 
powodu. Przecież nie potrafi im jeszcze powiedzieć, o co 
mu chodzi. 

Najważniejszą zasadą, bez względu na to jak długo nie-
mowlę płącze, jest: Nie tracić panowania nad sobą i nigdy 
nie potrząsaj dzieckiem. 

Głowa niemowlęcia w porównaniu z resztą ciała jest tak 
ciężka, że jego mięśnie nie są w stanie wystarczająco 
mocno jej podtrzymać. Raptowne ruchy bez podtrzymy-
wania główki dziecka lub gwałtowne potrząsanie mogą 
stać się dla niego poważnym zagrożeniem. Potrząsanie 
powoduje silne ruchy głowy do przodu i do tyłu, co może 
doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w gło-
wie, a następnie wylewu krwi do mózgu.

Potrząsanie niemowlęciem może doprowadzić do tragicz-
nych skutków: inwalidztwa, a nawet śmierci.

Jeżeli się to jednak zdarzy, zawieź dziecko natychmiast do 
najbliższego szpitala dziecięcego!



Staraj się odzyskać spokój.

Gdy poczujesz, że zaczynasz tracić cierpliwość, przejdź 
na chwilę do innego pomieszczenia. Spróbuj nabrać 
dystansu do sytuacji i skupić się. Dziecko będzie praw-
dopodobnie dalej płakać, ale twoja krótka nieobecność 
mu nie zaszkodzi..
• Zrób kilka spokojnych wdechów i wydechów.
• Zadzwoń do osoby, którą darzysz zaufaniem.
• Szukaj wsparcia.

Czy wiesz …
… że zdrowe niemowlęta mogą płakać średnio dwie do 
trzech godzin dziennie? Zwłaszcza w godzinach wie-
czornych , pomiędzy 16.00 a 23.00, płacze ok. 40% nie-
mowląt w pierwszych trzech miesiącach życia.



Co może pomóc …

Spróbuj spokojnie i cierpliwie ustalić, który z wielu moż-
liwych powodów jest przyczyną płaczu twojego dziecka. 
Sprzyjać będzie temu ciche otoczenie: niemowlę czuje się 
dużo lepiej bez telewizji i muzyki.

Chciałbym mieć suchą 
pupkę! Sprawdź moją 
pieluchę.

Lubię kołysanie! Weź 
mnie na ręce i utul 
mnie. Możesz też ze 
mną trochę pochodzić.

Gdzie jest mój 
smoczek albo moja 
pozytywka?



Mów do mnie spokojnym 
głosem – śpiewaj lub 
szeptaj mi do ucha.

Głód czy pragnienie? 
Usiądź albo połóż się 
obok mnie. Nakarm nie 
piersią albo butelką.

Wymasuj delikatnie mój 
brzuszek i plecki. Ciepła 
kąpiel też może mnie 
uspokoić.

Zmiana otoczenia! 
Chodźmy na spacer. 
Dobrze to zrobi i rodzi-
com i dziecku.
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Pomoc
Twoje dziecko płacze dłużej i głośniej niż zwykle? Wy-
gląda na to, że jest chore, a jego płacz wywołuje w tobie 
lęk? Czujesz, że jesteś na granicy wyczerpania? Obawiasz 
się, że ktoś z twojego otoczenia, mógłby w gniewie po-
trząsnąć twoim dzieckiem? Jeżeli tak, to szukaj porady i 
pomocy.

Możesz zwrócić się do: 
• twojego lekarza pediatry
•  twojej położnej lub Centralnego Rejstru Położnych, 

Tel. (030) 214 27 71
•  punktów pierwszej pomocy pediatrycznej przy Zrze-

szeniu Kas Chorych w Berlinie, Tel. (030) 31 00 31
•  szpitala dziecięcego
•  Berlińskiej Hotline Ochrony Dziecka, Tel. (030) 61 00 66
• dzielnicowych służb zdrowia dla dzieci i młodzieży

Poradnie specjalistyczne dla płaczących niemowląt 
 można znaleźć w internecie:
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm
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