
."أنا آنت فقط أريد أن أوقف بكاءه......طفلي يستمر في البكاء " 

 Shaken Baby Syndromeمعلومات عن األعراض المالزمة لهز طفلك بشدة 

: ولو لمدة قصيرة قد يؤدي إلى إصابات ومنهاحتى بشدة هز الرضيع أو الطفل الصغير
آسر العظام •الشلل المخي •ىالعم •
عجز في الكالم أو التعلم •معفقدان الس •التخلف العقلي •
وحتى الموتأ •الشلل •تشنجات •

 يعرض الرأس لحرآة خاطفة وسريعة إلى األمام الطفل بشدة هز . رؤوس الرضع واألطفال الصغار آبيرة مقارنًة بحجم أجسامهم
لذلك هز الرضيع أو الطفل .  المخونزيفها وتدمير خالياوالخلف مما قد يؤدي إلى تمزق األوعية الدموية الموجودة في المخ والعينين 

األعراض هذه اإلصابات الدماغية يطلق عليها اسم .  ممكن أن يؤدي إلى تلف حاد أو تلف دائم في معظم الحاالت بشدة الصغير
  . المالزمة لهز طفلك بشدة

.التعبيرالبكاء هو وسيلة الطفل في 

:ت طفلك و جرب هذه األفكارصبورًا وافهم احتياجاآن . توجيهات إليقاف بكاء الطفل
 الطفلاحمل •اطعم الطفل • ابق هادئًا•
افحص الطفل لتعرف هل  •

يشعر بحرارة أو برودة زائدة
ساعد الطفل على التجشؤ •

اعط طفلك مصاصة مسكتة أو  •افحص حفاض الطفل •
 لعبة

إذا آانت هذه األفكار غير مجدية جرب ما 
 :يلي

خذ الطفل في رحلة بالسيارة أو  • اذهب بالطفل إلى غرفة هادئة •
بعربة األطفال

ضع الطفل على أرجوحة  •
 أطفال

امش ضامًا الطفل إلى صدرك  •
  بخفةقم بأرجحته أو 

إذا لم ينفع أي من هذا اتصل  •
 بطبيب األطفال الخاص بك

:واذهب إلى غرفة أخرى واعِط نفسك استراحة قصيرةإذا أزعجك بكاء طفلك اجعل الطفل يستلقي في سريره على ظهره  
اتصل بصديق أو قريب لتتكلم  •تنفس ببطء وبعمق  •

 معه
مارس الرياضة قريبًا منه •

اطلب المساعدة •اقرأ •استمع إلى الموسيقى  •

.عهملت ممعأن األطفال أحيانًا يبكون مهما وتذآر .  دقائق10 أو 5ارجع واطمئن على طفلك بعد  

.مستشفىأقرب  اذهب إلى غرفة الطوارئ  في ...... الشديد ذا ساورك الشك بأن طفلك قد تعرض للهزإ
: تتضمنصابة التي قد تنتج عن الهز الشديد عالمات اإل

عدم انتظام التنفس أو صعوبته  •
  أو توقفه

أو قئتشنجات  •تقلب بالغ للمزاج •

بة في البقاء  يقظًاصعو •األرجل األذرع وضعف •ارتجاف أو رعشة  •
عدم وجود رد فعل لألصوات  •

ويبدو الطفل فاقد الوعي أو 
 ميتًا 

.قم بإطالع آل من سيقوم برعاية طفلك على هذه المعلومات

 ! بشدةرجاء عدم هز طفلك
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