
શૅકન બેબી સિન્ડ્રૉમ એ એવી સ્થિસિ છે જે બાળકને બહ ુ જોરથી હલાવવામાં આવે
ત્ાર ેથિા્ છે. બાળકને હલાવવું એ િેની િાથિેના ગેરવિ્તનનુ ંિંભસવિપણ ેજીવલેણ ્વરૂપ છે.

જો બાળકને બળપૂવ્તક હલાવવામા ંઆવે િો િેના કારણે આજીવન કેટલીક િમ્્ાઓ થિઈ શકે છે:

•	બાળકને હલાવવાથિી િેના મગજન ેનુકિાન થિઈ શકે છે.

•	હલાવવાથિી અંધાપો અથિવા લકવા જેવી કા્મી પંગિુાઓ થિઈ શકે છે.

•	હલાવવાથિી મોિ િુદધા ંથિઈ શકે છે.

ક્ારે્ બાળકને હલાવશો નસહ! હલાવવાથિી િમારા બાળકના મગજન ેનુકિાન થિઈ શકે છે અને િેના પરરણામ ેમૃત્ ુથિઈ 
શકે છે. કોઈ પણ ઉંમરના બાળકને ક્ારે્ હલાવવું ન જોઈએ.

જ્ારે બાળકો રડે છે ત્ારે તમને પણ રડવાનું મન થઈ શકે છે… આ સામાન્ છે!

માિાસપિા અથિવા િંભાળકિા્ત હોવું એ િરળ નથિી. બાળક િિિ રડે એ િણાવદા્ક હોઈ શકે છે અને િ ેિમારા માટ ેજોખમી 
પ્ેરક પરરબળ બની શકે છે. ક્ારેક બાળકના રડવા પાછળ કોઈ કારણ હોિુ ંનથિી અને િમ ેિેમા ંકંઈ કરી શકિા નથિી.

બાળકનું રડવું સામાન્ છે

રડતાં બાળકો વવશે તમારે આ બાબતો જાણવી જોઈએ:

•	મોટાભાગના ંબાળકો ઘણી વખિ રડે છે: 80-90% બાળકોમાં 20થિી 60 સમસનટ કે વધુ િમ્ માટ ેરડવાની રરિ્ા ચાલે છે.  
આનો અથિ્ત એ નથિી કે િમારા બાળકને પેટમા ંદુખાવો છે.

•	મોટાભાગના ંબાળકો રાત્ે વધારે રડે છે, ક્ારેક િેઓ એક કલાક અથિવા વધુ િમ્ માટ ેરડે છે.

•	મોટાભાગના ંબાળકો પ્ત્ેક રદવિ ેચીરડ્ાપણાનો ઓછામાં ઓછો એક િમ્ગાળો અનુભવિા,ં હો્ છે , ઘણં ખરં િેઓ 
િાંજે રડિા ંહો્ છે.

•	મોટાભાગના ંબાળકો જન્મ વખિ ેરડિા હો્ િ ેકરિા ં6થિી 8 અઠવારડ્ા ંવખિ ેવધારે રડિા ંહો્ છે.

•	મોટાભાગના ંમાિાસપિાઓ અથિવા િંભાળકિા્તઓ ગુ્િો અનુભવશે, સનરાશા અનુભવશે અને પોિ ેરડવા લાગશે.
•	પહેલા 5થિી 6 મસહનામા,ં બાળકોના રડવાની િીવ્રિામા ંવધારો થિવો િામાન્્ હો્ છે , અને બાળકને છાનું રાખી ન શકા્ 
એમ બને.

ક્ારેક બાળકને િેના ઘોરડ્ામા ંરાખવું અને થિોડો િમ્ રડવા દઈને િમ ેપોિ ેસવરામ લો િેમા ંકશું ખોટું નથિી. આ 
િણાવદા્ક િમ્ દરસમ્ાન કોઈ વ્સકિન ેમદદ માટ ેકરૉલ કરવાનો પ્્તન કરો.

શૅકન બેબી વસનડ્રૉમ શું છે?



રડવુ ંએ એવી અગત્યની અભિવ્યભ્તિ છે જેના દવારા તિમાર ંબાળક બોલતિુ ંથા્ય એ પહેલા ંતિમારી સાથે સંવાદ સાધે છે. 
રડવાનું કારણ શોધવું મુશકેલ હોઈ શકે છે, પરંતુિ અહીં એ માટેના ંકેટલાંક સૂચનો છે:

સંભવિત કારણ શું કરિું...

ભૂખ બાળકને સતિનપાન કરાવો. બાળક કેટલાક દદવસોએ વધારે િૂખ્યુ ંથઈ શકે છે. બાળક જો 
શાંતિ રહેતંુિ હો્ય તિો તિેન ેવારંવાર સતિનપાન કરાવો .

લોકોની નજીક રહેિું, 
સ્પશ્શ, કોઈ ઊંચકે, 
થાબડે, ઝ ુલાિે તે માટેની 
જરૂરરયાત

તિમારા બાહુઓમાં બાળકને લો, ઝુલાવો, મસાજ કરો, તિેની સાથે નૃત્ય કરો, બાઉન્સંગ બૉલ 
અથવા ઝૂલતિી ખુરશી પર સાથે બેસો, બાળક સાથે વાતિ કરો અને ગાઓ. શટ્ટ કાઢી નાખો 
અને બાળકની તવચા સાથે તિમારી તવચાનો સંપક્ટ થા્ય તિ ેરીતિ ેતિેન ેપકડો. બાળકની સાથે 
નહાઓ. તિમારા ંશરીર સાથે ઝોળી બાંધી હો્ય અને બાળક તિમારા ંબાહુઓમાં હો્ય એ રીતિ ે
અથવા સટ્ૉલર લઈને બાળક સાથે ચાલવા જાઓ. તિમ ેતિમારા બાળકને સતિનપાન  કરાવતિા ં
હો મસાજ કરતિા ંહો, હળવેથી સપશ્ટતિા ંહો કે વાતિ કરતિા ંહો તિ ેદરભમ્યાન બાળકની પાસે 
આડાં પડો. અ્્ય કોઈ વ્યભ્તિન ેબાળક પકડવા આપો.

દુઃખાિો અથિા 
અસિસથતા

બાળકને ઊંચકો, થાબડો, ડાઇપર બદલો, ડચકારો બોલાવો અથવા બાળકની પીઠ પર થાબડો 
અથવા હળવેથી હાથ ફેરવો. બાળકની ભસથભતિ બદલવાથી ફક્ટ પડી શકે છે.

િધુ ્પડતી ગરમી/ િધુ 
્પડતી ઠંડી

તિમન ેકપડાંમા ંજેટલી હૂંફ અનિુવાતિી હો્ય એ જ પ્રમાણ ેબાળકને કપડાં પહેરાવો. બાળકને 
સપશ્ટતિા ંતેિ બહુ ઠંડું ન લાગવું જોઈએ.

થાકી જિું અથિા િધુ 
્પડતા ઉત્ેવજત હોિું

બાળકને બાથમા ંલો, લાઇટો બંધ કરો, આસપાસના વાતિાવરણન ેશાંતિ રાખો. બાળકને 
હળવેથી ઝુલાવવું એ તિમારા ંબંને માટ ેશાંભતિદા્યક અનિુવ થઈ શકે છે.

્પરરિત્શનની જરૂરરયાત બાળક સાથે રોજ વાંચો, રમો, વાતિ કરો, ગાઓ, તિેન ેબાહુમાં લો. ઓરડાઓ બદલો, જેથી 
બાળક જુદીજુદી વસતિુઓ જોઈ શકે.

“અજાણી બાબત” બાળકને પકડો, ઝુલાવો, તિેની સાથે વાતિ કરો, તિેન ેચાલો, તિેની સાથે ગાઓ, તિેન ેનવડાવો, 
મસાજ કરો, તેિને સતિનપાન કરાવો, અથવા હળવું સંગીતિ વગાડી જુઓ. બાળકને શાંતિ 
કરવાનો પ્ર્યતન કરો, તિમ ેકરો એવી દરેક બાબતિનો પ્રભતિસાદ આપવા માટ ેબાળકને સમ્ય 
આપો.

બીમારી જો તિમારા બાળકનો રડવાનો અવાજ તિમન ેઅલગ જણાતિો હો્ય અથવા બધી કોભશશો 
ક્યા્ટ પછી બાળકને છાનું રાખી શકાતિુ ંન હો્ય તિો તિમારા ડૉ્ટરન ેમળો અથવા કૉલ કરો: 
ટેવલહૅલથ ઑનટારરયો 1-866-797-0000

PH1611GB1054 
Gujarati

બાળકો શા માટે રડે છે?
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