
Xin đừng rung!
Con của Bạn cứ khóc và khóc hoài. Bạn đã cố gắng dỗ 
cho bé nín. Cách mà Bạn hay làm nhất là rung rung bé để 
bé nín ngay. Hãy đừng bao giờ làm như vậy vì khi rung 
Bạn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con Bạn.



Xin đừng rung!

Trẻ con khóc ngay cả khi chúng khỏe mạnh. Tiếng khóc 
của con trẻ thường làm cho cha mẹ chúng vốn đã quá mệt 
mỏi và kiệt sức càng cảm thấy thật sự khó chịu. Nhưng 
một đứa trẻ khóc đâu có phải để chọc tức bố mẹ mà bé 
khóc vì có lý do nhưng bé lại chưa thể nói cho Bạn biết đó 
là lý do gì. 

Điều quan trọng nhất là cho dù bé khóc bao lâu thì Bạn 
cũng đừng bao giờ để mất đi sự tự chủ của mình và đừng 
bao giờ rung bé. 

Trẻ sơ sinh do cơ thể còn non yếu nên chưa thể tự giữ vững 
phần đầu khá nặng của nó. Chỉ với một cử động nhanh mà 
không đỡ đầu cho bé hoặc rung nhẹ bé là đã có thể dẫn 
đến nguy hiểm. Bộ não nhỏ bé rất dễ tổn thương khi bị 
rung động sẽ chao qua lắc lại dẫn đến đứt các mạch máu, 
gây chảy máu trong não bộ.

Rung có thể để lại tàn tật vĩnh viễn thậm chí có thể dẫn 
đến tử vong. 

Khi tai nạn xảy ra, Bạn phải đến ngay một bệnh viện nhi 
gần nhất.



Hãy lấy lại bình tĩnh.

Nếu Bạn cảm thấy mình không còn kiên nhẫn được
nữa thì hãy tạm lánh sang một phòng khác. Bạn cần
có khoảng cách để trấn tĩnh lại. Con Bạn có thể vẫn
tiếp tục khóc, nhưng bé khóc thêm một chút xíu cũng
chẳng có hại gì cả.
• Bạn hãy hít thở nhẹ nhàng
• Đôi khi Bạn nhấc điện thoại nói chuyện với một người 

thân nào đó cũng đỡ căng thẳng
• Bạn hãy đề nghị giúp đỡ.

Bạn có biết …
… rằng trẻ sơ sinh khỏe mạnh có thể khóc trung bình 
từ hai đến ba tiếng đồng hồ mỗi ngày không? Đặc biệt 
là trong khoảng thời gian từ 16 đến 23 giờ có khoảng 
40% trẻ sơ sinh hay quấy khóc trong 3 tháng đầu tiên.



Điều nên làm là …

Bạn hãy cố gắng bình tĩnh và nhẫn nại lần lượt thử tìm 
xem bé bị làm sao. Để làm được điều này Bạn nên chọn 
một môi trường yên tĩnh: em bé của Bạn sẽ cảm thấy dễ 
chịu hơn khi không bị tiếng ti vi và tiếng nhạc quấy rầy. 

Con muốn mông khô 
ráo cơ. Hãy nhìn vào 
trong tã của con đây 
nè.

Đung đưa trên tay 
thì con thích. Hãy bế 
con lên và ôm con vào 
lòng. Kể cả bế đi lại 
nhẹ nhàng con cũng 
thích.

Cái ti cao su hoặc đồ 
chơi của con đâu rồi?



Hãy nói chuyện nhẹ 
nhàng với con đi – hãy 
hát hay thì thầm vào tai 
con.

Đói hay khát đây? Hãy 
ngồi hay nằm xuống đây 
với con. Hãy cho con bú 
hay ti chai đi.

Hãy xoa nhẹ bụng và 
lưng cho con. Tắm trong 
bồn nước ấm cũng làm 
con dễ chịu.

Hãy thay đổi phong 
cảnh xung quanh! Hãy 
cùng nhau đi dạo. Làm 
như vậy thường là tốt 
cho cả cha mẹ và con 
cái.



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Oranienstraße 106 
10969 Berlin 
Tel.: (030) 9028-0  
www.berlin.de/sen/gpg  
pressestelle@sengpg.berlin.de
Fotos:  © iStock 
Grafiken: ©  Noé/zumweissenroessl.de 
Texte:   AG Unfall- und Gewaltprävention im Bündnis 

Gesund Aufwachsen, Brandenburg
Gestaltung:  M8 Medien GmbH, Berlin  
Druck:  USE, Union Sozialer Einrichtungen gGmbH
Ấn phẩm này được in trên giấy có chứng nhận của FSC.

Ấn bản này dựa theo một tờ rơi của AG Phòng ngừa tai nạn và bạo hành thuộc Liên 
minh phát triển khỏe mạnh Brandenburg. Nhà xuất bản của tờ rơi này đã vui lòng 
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Giúp đỡ
Em bé của Bạn khóc lâu hơn và to hơn bình thường? Bé có 
vẻ bị ốm hoặc hoặc tiếng khóc của bé làm cho Bạn lo sợ? 
Bạn cảm thấy kiệt sức? Bạn có sợ rằng có ai đó sống xung 
quanh Bạn do giận dữ mà rung lắc con Bạn hay không? 
Nếu có thì Bạn nhất thiết phải cần đến tư vấn và giúp đỡ.

Bạn có thể tìm đến những nơi như 
• Bác sĩ nhi khoa nơi con Bạn vẫn khám
•  Nữ hộ sinh của Bạn hoặc gọi Tổng đài Hộ sinh số  

(030) 214 27 71
•  Trạm cấp cứu nhi khoa của KV Berlin, Điện thoai số 

(030) 31 00 31
• Bệnh viện dành cho nhi đồng và thanh thiếu niên
•  Đường dây nóng bảo vệ trẻ em của Berlin. Điện thoại 

số (030) 61 00 66
•  Dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhi đồng và thanh thiếu 

niên của các Quận

Bạn có thể tìm thấy các tư vấn viên về vấn đề trẻ quấy 
khóc và những mời chào tư vấn tại:
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm

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