
 

هنگامی که کودک شام زیاد
 گریه می کند و جیغ می کشد: کمک بگیری

نوزادان ممکن است مدت طوالنی گریه کنند.

وقتی کودک شام آرام منی گیرد، کمک بگیرید.

این برای هر دوی شام مفید است.

روش هایی برای  آرام کردن وجود دارد که یک فرد حرفه ای 
می تواند به شام نشان دهد.

درزیر مراکز و افرادی برای
 کمک و حامیت از شام معرفی می شود:

www.fruehehilfe.at :کمک رسیع 

 کز مشاوره والدین و مرکز والدین و کودک

 متخصصان بخش بهداشت مانند متخصصان اطفال ، ماماها ، 
پزشکان خانواده

 روانشناسان و

 روان درمانگران

 مراکز محافظت از کودکان

 مراکز مشاوره والدین و والدین و کودک

 مراکز مشاوره زنان و مراکز مشاوره مردان

 فریاد آمبوالنس ها

 خدمات کودک و جوانان

 مشاوره سالمتی تلفنی 1450   

:درک دیهاوخ ادیپ اجنیا ار رتشیب تاعالطا

www.fruehehilfen.at/Angebote-Video- 
Ratgeber.htm
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قوی باشید - کنرتل خود را حفظ کنید

وقتی متوجه می شوید که دارید عصبی می شوید، به این 
صورت اقدام کنید: 

1 – کودک خود را در مکانی امن قرار دهید، که می تواند به 
عنوان مثال ، تخت شبکه یا زمین باشد    

 2 – از اتاق خارج شوید، اما نزدیک مبانید.    

3 – نفس عمیق بکشید. 

4 – هر چند دقیقه یک باربه کودک خود رس بزنید.

.5 – در صورت لزوم از دیگران کمک بگیرید

این به کودک شام آسیب منی رساند و به شام کمک می کند، که 
دوباره آرامش خود را بدست آورید.

هرگز کودک خود را تکان ندهید.

هرگز دهان کودک خود را  نبندید.

هرگز از خشونت استفاده نکنید.

با این کار می توانید صدمات زیادی به کودک خود وارد کنید.

وقتی دارید تسلط خودتان را از دست می دهید، با 

شامره 144 متاس بگیرید.

 یا بالفاصله کودک خود را به نزدیک ترین کلینیک 

برسانید.

144

موارد زیر می توانند برای شام کمک کننده باشند:

کودک خود را قنداق کرده و تغذیه کرده اید، واما هنوز گریه 
می کند..

سعی کنید بفهمید چه چیزی به کودک شام کمک می کند.

-برخی از کودکان تکان دادن را دوست دارند.

-دیگران وقتی والدینشان این کار را دوست دارند.

- بعضی ها دوست دارند والدینشان آنها را آرام نگه دارند.

-برخی از نوزادان به متاس بدن زیادی نیاز دارند.

-دیگران ترجیح می دهند به تنهایی دراز بکشند. 

-برخی از نوزادان در برابر صداهای ساکت مانند آواز ، گوش 
دادن به رادیو ، یا صحبت آرام می گیرند.

برخی به سکوت نیاز دارند.

کودک شام مدام گریه می کند
حتی اگر جه  مشکل است ، اما حفظ آرامش خود را حفظ کنید.

یک رویکرد آرام به کودک شام کمک می کند..

هرچه آرامرت باشید ، کودک می تواند آرامش بهرتی داشته باشد.

در صورت امکان ، به نوبت از کودک مراقبت  کنید. سپس کمی 
اسرتاحت کنید.

حامیت دیگران را بپذیرید.

 به این صورت می توانید آرام باشید و تجدید قوا کنید.

متفاوت با انتظارات شام

شام خیلی منتظر کودک خود بودید.

اما اکنون برخی چیزها متفاوت با انتظارشام است.

کودک شام مرتب گریه می کند.

اما هیچ مشکلی ندارد و  سامل است.

گریه و جیغ زدن نوزادان امری طبیعی است.

این تقریباً شامل همه نوزادان می شود.

رسگشتگی و پریشانی والدین نیز طبیعی 
است.

حتی گاهی ممکن است تقریبا کنرتل اعصاب خود را از دست 
بدهید.

سعی کنید آرام باشید.

وقتی که کودک  آنقدر گریه می کند لزوما مشکلی ندارد

گریه به معنای این نیست که شام به عنوان مادر یا پدر کار 
اشتباهی انجام می دهید.

این تنها راهی است که کودک شام می تواند خودش را بیان کند.

در هر صورت کودک شام هرگز برای آزار شام گریه منی کند.

در ماه های 2 و 3 زندگی ، نوزادان سامل می توانند 3-2 ساعت 
در روز گریه کنند.

این امر خصوصاً در ساعات شب اتفاق می افتد.

اطالعات بیشرت در اینجا:

www.fruehehilfen.at/Wenn-Babys-weinen.htm
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