ً
طيرا ً
ل ماذا يك ون الهز خ
جدا
عندما يفقد الوالدين السيطرة لبضع ثوان ويهزون طفلهم
الرضيع ،فيمكن لهم أن يرضوه مدى الحياة .وال ميكن لألطفال
الرضع أن ميسكوا برؤوسهم لوحدهم (يثبتوها) .ويتم أثناء الهز
إلقاء ال رأس إىل األمام والوراء .وميكن أثناء ذلك أن تحدث جروح
شديدة يف الدماغ ،ويتكلم املرء بعد ذلك عن صدمة الهز (رضخ
الهز).
وتتمزق األوعية الدموية واملسارات العصبية .وميكن أن تكون
تبعات ذلك نوبات تشنج وكذلك إعاقات عقلية وجسدية ،كام
ميوت أيض اً مابني  10و  30باملائة من هؤالء األطفال.
ا َ ْع لِ موا الجدين أيض اً ،والج ريان وحاضنة األطفال (جليستهم) عن
أخطار اله ز .وإذا فقدتم السيطرة عىل أنفسكم :احرضوا طفلكم
فورا ً إىل أقرب مستشفى!

ه كذا تم سك ون طفل كم الرضيع
بش كل ص حيح
يكون لدى األطفال الرضع رأس اً ثقي الً بالتناسب مع جسدهم ،الذي
ال ميكنهم أن ميسكوه بأنفسهم.
فعضالت عنقهم مل تتكون بعد من أجل ذلك.
ولذلك ادعموا رأس الطفل الرضيع دامئ اً.

ت وجد هنا م ساعدة
طبيبات وأطباء األطفال والشباب ()Kinderärztinnen, Kinderärzte
قابالت (العائالت) ()Familienhebammen

عروض االستشارة ألهايل األطفال الرضع ممن لديهم ما يسمى
باالضط رابات التنظيمية عىل سبيل املثال مؤسسات استشارة
العائالت والرتبية (،)Familien- und Erziehungsberatung
ومؤسسات استشارة الحمل ( ،)Schwangerschaftsberatungوعيادات
ال رصاخ ,)Schreiambulanzen( ،ومستشفيات األطفال
( ،)Kinderklinikenوم راكز طب األطفال االجتامعي ()SPZ
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ال ت ه زوا
م ط ل ق ًا
طفلكم
ال رض ي ع!

نصائح للوالدين القويين

Foto: Jun Kim
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ح دث م الم ي كن في ال حس بان

يم كن ل هذا أن يس اعد

هل م ازال طفل كم الرضيع يص رخ؟

لقد فرحتم جدا ً بطفلكم الرضيع واألن رمبا هو شيئ آخر مل يكن
يف الحسبان .طفلكم الرضيع يرصخ ويرصخ .وال ينقصه أثناء ذلك
أي يشء وهو سليم.

لقد قمتم بلف طفلكم وإطعامه ومايزال يرصخ؟

ميكن ل رصاخ الطفل الرضيع الذي ال يتوقف أن يكون
مجهدا ً جدا ً للوالدين .وخاصة عندما تقشل كل املحاوالت
لتهدئة الطفل الرضيع .وقد يحدث أن يكونوا بعد ذلك
يائسني وغاضبني أيض اً.

ابقوا هادئني .اليستطيع طفلكم الرضيع عمل شيئ ألنه يرصخ
بهذه الكرثة.

ل ماذا ي صرخ األط فال الرضع
يرصخ كل األطفال الرضع يف أشهر الحياة األوىل ،وبعضهم يرصخ أكرث
واآلخرين أقل .وميكن أيض اً أن يكون ال رصاخ الطويل أو املتعدد شيئ اَ
طبيعي اً .وميكن يف الشهر الثاين أو الثالث من الحياة أن يبيك األطفال
السليمني ملدة ساعتني حتى الثالث ساعات يومي اً كمعدل وسطي،
وقبل كل شيئ يف ساعات املساء .ومازال غري ممكن عندهم التعبري
عن حاجاتهم إال بذلك .وال رصاخ بالنسبة لهم هو الطريق الوحيد
ليظهروا بأنه ينقصهم يشء ما.

جربوا بكل هدوء ما ييل:
قومول بأرجحة طفلكم الرضيع بشكل لطيف عىل الذراع.
غنوا أغنية.
دلكوا بشكل لني بطنه وظهره.
قوموا بالتنزه معه.

هل يسبب رصاخ الطفل اإلجهاد لكم؟ فكروا:
بأن طفلكم الرضيع اليستطيع عمل
شيئ ألنه يرصخ .إنه ال يرصخ
ليزعجكم.

يرصخ بعض األطفال أيض اً دون وجود سبب واضح .لكن طفلكم
الرضيع ال يرصخ مطلق اً ليزعجكم!
حتى لو كان األمر صعب اً عليكم :كلام كنتم هادئني ،كلام استطاع
طفلكم أن يسرتخي بشكل أفضل أيض اً .قوموا بتبادل
رعايته ،من أجل أن يكون عندكم ف رتات لل راحة.

كون وا أق وياء
احتفظوا بالسيطرة عىل النفس
هل تالحظون بأنكم تفقدون السيطرة عىل أنفسكم؟
ترصفوا كالتايل:

يرصخ األطفال ،ألنهم

.1
.2
.3
.4
.5
Foto: Ludolf Dahmen

تعبون أو جائعون
يتعرقون أو يتجمدون بردا ً
يحتاجون إىل حفاضة جديدة
يحتاجون إىل ال راحة
يبحثون عن القرب من األم أو األب
يرغبون بالحنان
و و و ...

ال ت ه زوا
م ط ل ق ًا
طفلكم
ال رض ي ع!

ضعوا طفلكم الرضيع يف مكان آمن ،عىل سبيل
املثال يف رسير مزود ِ
بش باك أو عىل األرض.
غادروا املكان.
تنفسوا.
تحروا طفلكم كل بضع دقائق.
احصلوا عىل الدعم الرضوري عند الحاجة

جدير باملعرفة :مرحلة ال رصاخ ستم ر.
يف املعتاد بدءا ً من الشه رال رابع.

