
Vă rugăm nu zgâlţâiţi!
Bebeluşul dvs. plânge şi plânge. Dvs. aţi încercat să-l 
liniştiţi. Aţi dori să-l zgâlţâiţi, pentru a avea pentru 
scurt timp linişte. Nu faceţi acest lucru niciodată, pentru 
că  zgâlţâirea reprezintă un pericol de viaţă pentru 
bebeluşul dvs..



Vă rugăm nu zgâlţâiţi! 

Bebeluşii plâng – chiar dacă sunt sănătoşi. Acest lucru este 
pentru părinţii foarte obosiţi şi epuizaţi deseori greu de 
suportat. Dar un bebeluş nu ţipa ca să îşi supere părinţii, 
ci pentru că are un motiv. Dar încă nu vă poate spune, ce 
îi lipseşte.

Regula cea mai importantă, indiferent cât ţipă bebeluşul: 
nu pierdeţi controlul şi nu zgâlţâiţi bebeluşul dvs. în nici 
un caz. 

Un bebeluş nu dispune de un suport sigur pentru capul lui, 
pentru că nu are muşchii gâtului suficient de dezvoltaţi. 
Mişcări bruşte fără a ţine capul sau zgâlţâieri chiar uşoare 
pot avea urmări serioase. Creierul său fragil se mişcă 
înainte şi înapoi în craniul său. Vase de sânge se sparg, 
consecinţa este sângerare în creier.

Zgălţăitul poate cauza o invaliditate permanentă, poate   
chiar şi decesul.

Dacă se întâmplă totuşi acest accident, mergeţi imediat 
la spitalul de pediatrie în apropriere!



Liniştiţi-vă.

Dacă observaţi că vă pierdeţi răbdare, mergeţi pentru 
scurt timp într-o altă cameră. Încercaţi să obţineţi 
puţină distanţă şi să vă colectaţi. Probabil bebeluşul 
dvs. va plănge în continuare, dar pentru scurt timp nu 
îi provoacă daune.
• Inspiră si expiră încet.
• Câteodată ajută o convorbire telefonică cu o 

persoană de încredere.
• Căutaţi-vă ajutor.

Aţi ştiut …
… că sugarii sănătoşi pot ţipa în mediu două sau trei 
ore pe zi? În primele trei luni a vieţii ţipă 40% din toţi 
sugarii în special în orele de seară, între orele  16.00 
şi 23.00  



Ce poate ajuta …

Încercaţi să recunoaşteţi în linişte şi cu răbdare ce îi lip-
seşte bebeluşului. Creaţi-vă un ambiente plăcut: Bebeluşul 
dvs. se simte fără televizor şi fără muzică mai bine.

Eu îmi doresc un fun-
duleţ uscat!
Uită-te în scutecul 
meu.

Legănatul este fru-
mos! Ia-mă în braţe 
şi ţine-mă. Chiar şi o 
plimbare liniştită îmi 
place.

Unde este suzeta mea 
sau jucăria muzicală?



Vorbeşte liniştit cu 
mine – cântă-mi sau 
şopteşte-mi la ureche.

Foame sau sete? Aşea-
ză-te sau culcă-te lân-
gă mine. Alăptează-mă 
sau dă-mi biberonul.

Masează-mi  burta 
şi spatele. Chiar şi o 
baie caldă m-ar  putea  
liniştii.

Schimbul mediului! 
Hai să mergem la 
plimbare. Deseori 
plimbarea îi ajută pe 
ambii: pe părinţii şi pe 
copii.
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Ajutor
Plânge bebeluşul dvs. de mai mult timp sau mai tare 
decât deobicei? Aveţi impresia, că este bolnav, sau vă 
înspăimântă ţipăturile? Simtiţi că nu mai aveţi putere? 
Vă este teamă, că cineva din împrejurime ar putea să 
zgâlţâie copilul dvs. în furie. Atunci apelaţi neapărat la 
consiliere de specialitate şi la ajutor. 

Adresaţi-vă de exemplu la 
• Medicul pediatru
•  Moaşa dvs. sau la apelul central a moaşelor,  

tel. (030) 214 27 71
•  Secţiile de prim ajutor pediatru ale Asociaţiei Medicilor 

Berlin (KV Berlin), tel. (030) 31 00 31
• un spital de pediatrie 
•  Hotline pentru protecţia copilului (consiliere în limbile 

turcă şi arabă), tel. (030) 61 00 66
•  Oficiile de sănătate a districtului pentru copii şi tineri
Persoane de contact specializate în probleme cu 
bebeluşii  care plâng mult precum şi oferte de consiliere 
găsiţi pe
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm

http://www.berlin.de/sen/gpg 
mailto:pressestelle%40sengpg.berlin.de?subject=
http://www.u-s-e.org
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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