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تذكر

قم بتوزيع هذا الكتيب على كل من يقومون بالعناية بطفلك.

هذا الخط الساخن لألزمات الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوفر 
الدعم، والمعلومات والمطبوعات واإلرشاد إلى األماكن التي يمكن 

اإلحالة إليها. ، أو ابحث في دليل هاتفك عن رقم خط األزمة في 
مقاطعتك.

اّتخذ قرارات صائبة في اختيار من يعتنون بطفلك.

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تعرض للهّز...

إذهب إلى غرفة الطواريء في أقرب مستشفى.
اعراض اإلصابة التي يمكن أن تنتج عن هز الطفل تتضّمن:

عدم انتظام التنفس أو صعوبته أو توقفه   	
النزق الشديد   	

	  نوبات الصرع أو التقيؤ
االرتجاف أو االرتعاش   	

ارتخاء األذرع واألرجل    	
ال رّد فعل إلى األصوات أو تكون أفعال الطفل خالية من    	

الحَس
الصعوبة في البقاء مستيقظًا   	

توّقف-كن هادئا-احصل على مساعدة

 877-1- صحة بي أي
)1-877-724-3258(

التهز رضيعا أو طفاًل صغيرا أبدًا.

ملزيد من املعلومات

وزارة الصحة بنسلفانيا

متالزمة هز الرضيع

إن هز رضيع أو طفل صغير - حتى ولو لفترة قصيرة - يمكن أن 
يسّبب إصابات خطيرة مثال:

العمى   	
التأخر العقلي   	
نوبات صرع   	
الشلل المخي   	
فقدان السمع   	

الشلل   	
كسور في العظام   	

صعوبات في الخطاب أو في التعّلم   	
تومال ببسي وقد يسبب 	   

إن الرّضع واألطفال الصغار لهم رؤوس كبيرة مقارنة بحجم 
أجسامهم. وعندما تهّز طفاًل رضيعًا، فهذا يسّبب ارتداد رأسه الى 
األمام و الخلف. و هذا يمكن أن يسّبب تمزق األوعية الدموية في 
المخ و العيون ونزفها، كما يمكن أن يدمر خاليا المخ. ولذلك فإن 

هّز رضيع أو طفل صغير يمكن أن يؤّدي إلى ضرر خطير، يكون 
في كثير من األحيان دائم. وهذه اإلصابات التي تحدث في رأس 

الطفل تسمى متالزمة هز الرضيع. وبالتالي فإن هز طفل رضيع 
بقسوة سيؤّدي إلى متالزمة هّز الرضيع، وهي صورة خطيرة من 

صور إيذاء األطفال.

البكاء هو وسيلة 
الطفل لالتصال.

إرشادات لمساعدة الطفل الباكي:

كن صبورًا وتعرف على ما يحتاج اليه
طفلك. وجرب هذه اإلرشادات:

كن هادئا   	
التقط الطفل   	

اختبر حفاظة الطفل   	
أطعم الطفل   	

ساعد الطفل على التجشؤ   	
أعط الطفل لعبة أو لّهاية.   	

تفقد هل الطفل حار أو بارد بصفة زائدة	   

إذا لم تفلح هذه األمور، حاول القيام بما يلي:
	  اصطحب الطفل الى غرفة هادئة

احمل الطفل على صدرك وامش أو أرجح الطفل    	
بلطف

	  اصطحب الطفل في نزهة بالسيارة أو عربة الطفل
	  ضع الطفل في أرجوحة الرضيع

إذا لم تفلح أي من هذه االمور‘ اتصل مبمارس الرعاية 
الصحية.

 ضع الطفل على ظهره في سريره. اذهب إلى غرفة
أخرى. ثم أعط نفسك استراحة قصيرة.

تنفس ببطأ وعمق  	
استمع إلى الموسيقى  	

إقرأ  	
قم بممارسة تمارين بدنية  	

اتصل بصديق أو قريب للحديث  	
اطلب المساعدة  	

10 دقائق. إرجع و تفقد الطفل بعد 5 أو 

في بعض األحيان يبكي األطفال مهما فعلت لهم.

“طفلي ال يكف عن 
البكاء...

أريد فقط أن يتوقف 
البكاء”

الخط الساخن لألزمات يعمل24 ساعة

أحيانا يهّز الناس األطفال الرّضع حينما اليتوقفون عن البكاءرجاء.... التهز طفال رضيعا أبدا!
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 4-800-1- للطفلاتصل
)800-422-4453(

تذكر
اتصل
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