چرا تکان دادنهای شدید نوزاد
    این قدر خطرناک است؟
اگر والدین حتی برای چند ثانیه کنرتل خود را از دست بدهند و نوزا د
خود را تکان شدیدی بدهند ،میتوانند باعث وارد آمدن صدمات جربان
ناپذیر به او شوند .نوزاد منیتواند رس خود را به تنهایی نگهدارد .در
اثر تکاهای شدید رس او به جلو و عقب پرت میشود .این کار میتواند
ِ
صدمات
به آسیبهای شدید مغزی منجر شود .در اصل به این نوع از
ناشی از تکان رس ،رضبه به رس گفته میشود . در نتیج ٔه این آسیب،
 رگهای خونی و رشتههای اعصاب دچار پارگی میشوند .تشنج و
معلولیت ذهنی و جسمی میتوانند از عوارض ناشی از این صدمات
باشند۱۰ . تا ۳۰ درصد از کودکان در اثر این آسیب حتی جان خود را از
دست میدهند.
در مورد آسیبهای ناشی از تکان شدید نوزاد ،به پدر بزرگها و مادر
بزرگها ،همسایهها و پرستار کودک اطالع رسانی کنید .در صورت
از دست دادن کنرتل خود ،کودک را رسیع اً به نزدیکرتین کلینیک یا
بیامرستان برسانید.

این بهترین حالت نگهداشتن
  نوزاد است
نوزادها رس بزرگی نسبت به بدن دارند ،از این رو منیتوانند رس خو د
را به تنهایی نگهدارند .ماهیچههای گردن نوزاد هنوز به انداز ٔ ه کافی
برای این کار قوی نشدهاند .پس همیشه از رس او به خوبی محافظت
کنید.
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نگهداشنت نوزاد

هرگز
زاد را تکان
نو
دید ندهید!
ش

چند راهنمايی برای والدین قوی و توانا
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م ن ب عwww.kindergesundheit-info.de :
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اعصابتان
  خرد است؟

واقعیت با تصوری که
   داشتید فرق میکند
شام برای تولد نوزادتان بسیار خوشحال بودید اما حاال بعضی چیزها
متفاوت از انتظارتان هستند .نوزاد شام دامئ اً گریه میکند .در حالی
که او هیچ مشکلی ندارد و کامالً سامل است.
آرامش خود را حفظ کنید .نوزاد شام منیتواند کاری جز گریه کردن
انجام دهد ،او تقصیری ندارد.

چرا نوزاد گریه میکند؟
هم ٔ ه نوزادان در ماههای اول تولد گریه میکنند ،بعضی بیشرت و بعضی
کمرت .اما همین گریههای طوالنی مدت و مکرر هم میتوانند کامالً
طبیعی باشند .در ماه دوم و سوم پس از تولد ،ممکن است نوزاد
سامل ۲ تا ۳ ساعت در روز گریه کند ،مخصوص اً شبها .او  منیتوانند
احتیاجات خود را به زبان دیگری بیان کند .گریه کردن تنها راهی است
که برای نشان دادن نیازهای خود دارد.

نوزاد همچنان گریه میکند؟

این میتواند کمک کند
نوزاد با این که پوشکش را عوض کردهاید و به او غذا دادهاید ،همچنان
گریه میکند؟

این گریههای مداوم نوزاد ،میتوانند پدر و مادر را تحت فشار قرا ر
دهند .مخصوص اً وقتی که متام کوششها برای آرام کردن او بینتیجه
مبانند .این اتفاق ممکن است باعث شود که پدر و مادر ناامید و
عصبانی بشوند.

در آرامش این کارها را امتحان کنید:
به آرامی نوزاد را روی بازویتان تاب بدهید.
برایش شعری بخوانید.
با نرمی و آرامی شکم و پشتش را ماساژ بدهید.
او را بغل کنید و راه بروید.

آیا این گریههای نوزاد به شام اسرتس وارد
میکند؟ پس به این مساله فکر کنید:
نوزاد شام تقصیری ندارد که گریه م ی
کنداو این کار رابرای اذیت کردن شام
منیکند! 

بعضی از نوزادان بدون دلیل واضح و آشکار گریه میکنند .اما آنها
برای اذیت کردن شام گریه منیکنند!
با این که کار سختی است ،ولی هر قدر شام بیشرت آرامش
		
خود را حفظ کنید ،نوزاد هم میتواند بهرت آرام  بگیرد.
	نگهداری و مراقبت از فرزندتان را به نوبت انجام دهید تا بتوانید
به اندز ٔ ه کافی اسرتاحت کنید.

قوی با

شید-
به اعصابتان مسلط باشید
حس میکنید دارید کنرتلتان را از دست میدهید؟ پس کارهای
زیر را به ترتیب انجام دهید:
	.۱نوزاد را در یک جای امنمانند تخت مخصوص بچه که نرده 
و حفاظ دارد و یا روی زمین قرار دهید
 .۲اتاق را ترک کنید.
 .۳نفس عمیقی بکشید
 .۴هر چند دقیقه یک بار به نوزارد رس بزنید.
 .۵در صورت نیاز از کسی کمک بگیرید

نوزاد به دالیل زیر گریه میکند:
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خسته یا گرسنه است
عرق کرده و یا رسدش است
پوشک تازه نیاز دارد
آرامش میخواهد
میخواهد نزدیک مادر یا پدر باشد
نوازش میخواهد
و بسیاری چیزهای دیگر

هرگز
زاد را تکان
نو
شدید
ندهید!

خوب است که بدانید :دوران گریه نوزاد ،قاعدت اً از ماه چهارم به
بعد به پایان میرسد.

