Sevgili anneler ve babalar,
bir bebek sahibi olmak harikadır, fakat bazan da oldukça
güçtür!
Bir çok ebeveynler yorgunluk, dermansızlık hissini
bilirler, bazan da aşırı bitkinliği ve hatta hatta çaresizliği
de. Özellikle bebeğiniz hiç durmaksızın ağladığında,
haykırdığında.
Bütün bebekler yüksek sesle ağlarlar, bu gayet normaldir.
Sağlıklı bebekler doğduktan sonraki ilk aylarında ortalama
olarak günde iki üç saat bağırırlar, fakat bazan bu çok daha
da uzun sürer. Size el ilanımızın iç tarafında bebeğinizin
belki neden ağladığının sebebini açıklayan bilgileri ve buna
karşı sizin ne yapabileceğinizi açıklamaktayız. En iyisi bu
“acil durum planı”nı iyi görünür şekilde buzdolabınızın
kapısına ya duvar panonuza iliştirmenizdir.
Bir bebeği silkelemek asla bir çözüm değildir.
Çocuğunuzu silkeleyerek sarstığınızda, yaşamı
tehlike altına girer!

Yardım alabileceğiniz diğer yerler:
- Çocuk doktoruz, çocuk hekimliği acil sevisi, ya da size en yakın
bulunan çocuk kliniği
- Bağıran bebek danışma merkezlerinde: Bulunduğunuz eyalete ait
telefon numaralarını aşağıdaki internet adresinden öğrenebilirsiniz:
www.stmas.bayern.de/familie/bildung/schreibabys.htm
- Annelere ve ailelere yönelik danışma merkezleri
- Sağlık ve gençlik daireleri
Bölgenize ait imdat çağrısının telefon numaralarını
www.lgl.bayern.de adresinden bulabilirsiniz. Lütfen bu numarayı
elinizde tuttuğunuz el ilanınızın iç sayfasına not ediniz. Ayrıca adı
geçen internet sayfasında bu konuyla ilgili ve başka konulara da ilişkin
bilgilere ulaşabilirsiniz. Enformasyon malzemelerinin üçretsiz siparişi
için: Tel.: 09131 6808-5436, Fax: 09131 6808-5397
E-Mail: ZPG-Bestellungen@lgl.bayern.de
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beyninde kalıcı özürler
oluşabilir
sakat kalabilir.

Ebeveynlerin dikkatine

Lütfen
silkeleyerek
sallamayınız!
… narindir ve kırılabilir!
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Stand:

Bebeğinizin bağırmasında bir değişiklik fark
ediyorsanız:
• Alışmış olduğunuzdan daha uzun bir süre ve
yüksek sesle bağırıyorsa
• Sizde hasta izlenimi bırakıyorsa
• Bağırması sizi ciddi şekilde ürkütüyorsa
Çocuk doktorunuzla ya da bir çocuk kliniğiyle
ileşim kurunuz.
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... Karnının ağrımasından
dolayı?
Kucağınıza alınız ve hafifce
karnını ya da sırtını ovunuz.

...canı sıkkın ya da
mutsuz olduğundan?
Yavaşça kucağınızda sallamayı
deneyiniz, ya da gezinerek ya
da bebekle dışarı çıkınız.

Kendinizin ve bebeğinizin
sakinleşmesi için zaman
tanıyınız.Bir yere oturunuz
ya da bulunduğunuz dört
duvardan uzaklaşınız.

Biraz ara veriniz ve bir süre
derin derin nefes alınız.

Bebeğinizi yatağına sırt
üstü yatırınız.

Sizin tespit ettiğiniz acil imdat
numarasını arayınız:
........................
Ya da profesyonel bir yerin
numarasını (arka sayfaya bakınız):
........................

Size desteklemesi için bir akraba,
arkadaş yada tanıdık bir şahısın
gelmesini rica ediniz.

Güvendiğiniz bir şahsı
telefonla arayınız.

Çocuğunuza bakan herkezin, annanne, babanne, büyükbaba, çocuk bakıcısı vs. dahi,
silkeleyerek sarsmanın tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olduklarından emin olunuz.

4. Adım: Eğer çocuğunuz hiç bir şekilde telkin olmuyorsa,
sakinleşmiyorsa, çocuk doktorunuza ya da bir çocuk kliniğine gidiniz.

Örneğin:

3. Adım: Eğer umutsuzluğa kapılmaktaysanız, ilk önce kendi için bir şeyler yapınız!

Bir bebeğin zaman zaman ağlaması ve bağırması ve teselli
olmaması normaldir!

Şunu düşününüz:

2. Adım: her şeyi denediniz ve bebeğiniz halen bağırıyor.

... belki yorgun olduğundan
ve uyuyamadığından?
Bir şarkı söyleyerek ya da
müzikli saati kurarak teskin
etmeyi deneğiniz.

... belki bezinin değişmesi
gerektiğinden?

... belki aç olduğundan?

Bebeğinizin bağırma nedeni

1. Adım: Kendi üstünüze alınmayınız! Bebeğinizin hırsı size değil.

Yinede: Asla bebeğinizi silkelemeyin – dikkat yaşamı tehlikede!

Bebeğiniz hiç ara vermeden, nefes almadan ve durmadan bağırmakta …!

