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“Em bé của tôi
cứ khóc hoài...
Tôi chỉ muốn
bé thôi khóc.”

HÃY GỌI

Khóc là cách để em 
bé giao tiếp. 

Lời khuyên để giúp em bé đang khóc:
Hãy kiên nhẫn và xem em bé 
của bạn cần gì. Hãy thử các cách này:

bình tĩnh•
bế bé lên•
kiểm tra tã lót của bé•
cho bé ăn•
vỗ cho bé ợ hơi•
đưa cho bé đầu vú giả•
hoặc đồ chơi
xem liệu bé có bị nóng quá hay lạnh quá•
không

Nếu các cách này không hiệu quả, hãy 
thử cách sau:

 Đưa bé vào một phòng yên tĩnh•
 bế bé áp vào ngực bạn, đồng thời vừa•
đi vừa đu đưa bé nhè nhẹ
 Đưa bé đi chơi bằng xe hơi hoặc•
trên một chiếc xe đẩy
 Đặt bé vào xích đu dành cho trẻ ẵm•
ngửa

Nếu các cách trên vẫn không có tác dụng 
gì, hãy gọi cho Bác Sĩ Hành Nghề Chăm 
Sóc Sức Khỏe.

Đặt bé nằm ngửa trong một chiếc
giường cũi cho trẻ. Đi sang phòng khác. 
Sau đó tự mình giải lao một lát.

Thở chậm và sâu•
Nghe nhạc•
Đọc sách báo•
Tập thể dục•
Gọi cho một người bạn hoặc người thân•
để chuyện trò
Nhờ giúp đỡ•

Quay trở lại và kiểm tra bé trong 
5 hay 10 phút.

Hội Chứng Trẻ Bị Lắc

Lắc một em bé hay trẻ nhỏ - thậm chí dù chỉ 
trong thời gian ngắn – cũng gây ra các tổn 
thương nghiêm trọng như:

mù•
chậm phát triển trí tuệ•
chứng co giật•
liệt não•
mất thính giác•
bại liệt•
gẫy xương•
mất khả năng nói•
hoặc học tập
và thậm chí chết•

Em bé và trẻ nhỏ có đầu lớn so với kích thước 
thân thể của các em. Khi bạn lắc em bé, hoạt 
động này sẽ gây cho đầu của bé bất ngờ bị lúc 
lắc. Sự cố này có thể gây cho các mạch máu 
trong não và mắt của bé bị rách và phá hủy 
các tế bào não. Đó là nguyên nhân tại sao lắc 
một em bé hoặc trẻ nhỏ có thể dẫn đến tổn hại 
nghiêm trọng và thường là vĩnh viễn. Các tổn 
thương ở đầu này được gọi là Hội Chứng Trẻ 
Bị Lắc. Lắc dữ dội một em bé sẽ gây ra Hội 
Chứng Trẻ Bị Lắc, một hình thức ngược đãi trẻ 
em nghiêm trọng.

HÃY NHỚ
Nếu bạn nghĩ em bé của mình đã bị lắc...

Hãy đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần 
nhất. Các dấu hiệu tổn thương có thể bị gây ra 
do việc lắc bao gồm:

 Thở không đều, khó thở, hoặc ngừng thở•
 rất quấy•
 co giật hoặc nôn•
 run hoặc rung•
 chân tay ẻo lả•
 không phản ứng trước các âm thanh hay•
hành động thiếu sự sống
 khó giữ tỉnh táo•

Dừng Lại-Bình Tĩnh-Tìm Kiếm Trợ Giúp.

Đôi khi bé vẫn khóc dù bạn đã thử đủ 
mọi cách dỗ bé

1-800-4A CHILD 
(800-4224453)

Đường dây trợ giúp khẩn cấp hoạt động 24 giờ/
ngày này cung cấp trợ giúp, thông tin, tài liệu và 
giới thiệu. Hoặc hãy xem danh bạ điện thoại để lấy 
số đường dây trợ giúp khẩn cấp tại hạt của bạn.

Đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc lựa 
chọn người trông nom em bé của mình.

Hãy chia sẻ sách mỏng này với tất cả 
những người trông nom em bé của bạn.

Không bao giờ được lắc em bé hoặc trẻ nhỏ.

Để biết thêm thông tin về 
Sở Y Tế  

Bang Pennsylvania

1-877-PA HEALTH
(1-877-724-3258)




