
ਝੰਜੋੜਿਆ ਬੱਚਾ ੜਿੰਡ੍ੋਮ (Shaken Baby Syndrome) ਇੱਕ ਅੜਜਹੀ ਿੜਿਤੀ ਹ ੈਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦ ੜਿੱਕ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੰਜੋਿਿਾ ਇੱਕ ਅੜਜਹਾ ਬਾਲ ਦੁਰੜਿਹਾਰ ਹੈ ੜਜਿਦ ੇਕਾਰਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਬੱਚੇ ਿੰੂ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਿਾਲ ਜੀਿਿ ਭਰ ਲਈ ਿਮੱੜਿਆਿਾਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ:

•	 ਝੰਜੋਿਣ ਿਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ੜਦਮਾਗ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ  ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਦਾ ਹੈ।

•	 ਝੰਜੋਿਿ ਿਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਚਲੇ ਜਾਣ  ਜਾਂ ਲਕਿੇ  ਿਰਗੀਆ ਂਿਿਾਈ ਅਿਮਰਿਤਾਿਾਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ।

•	 ਝੰਜੋਿਿ ਿਾਲ ਮੌਤ  ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਕਦੇ ਿੀ, ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਿੀ ਿਾ ਝੰਜੋਿ!ੋ ਝੰਜੋਿਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ੜਦਮਾਗ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਿਦੀ ਮੌਤ ਿੀ 
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ੜਕਿੇ ਿੀ ਬੱਚੇ ਿੰੂ, ਉਿਦੀ ਉਮਰ ਭਾਿੇਂ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿ,ੇ ਝੰਜੋਿਿਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ੜਰਹਾ ਹੋਵ.ੇ.. ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ!

ਮਾਤਾ-ੜਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਿਾਿ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਤਣਾਉਪੂਰਿ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਿਾਕ ਗੁੱ ਿੇ ਦਾ ਪ੍ੇਰਕ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਿੰੂ 

ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ।

ੜਨੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ

ੜਨੱਕੇ ਬੱੜਚਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

•	 ੜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਕਿਰ ਰੋਂਦ ੇਹਿ: 80-90% ਬੱੜਚਆ ਂਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਿਕਫਾ 20-60 ੜਮੰਟ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀ ਹੈ ੜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿੰੂ ਪੇਟ ਦਾ ਤੇਿ ਦਰਦ ਹੈ।

•	 ੜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਿੰੂ ੜਿਆਦਾ ਰੋਂਦ ੇਹਿ, ਕਈ ਿਾਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱਧ।

•	 ੜਿਆਦਾਤਰ ਬੱੜਚਆ ਂਦਾ ਹਰ ਰੋਿ, ਅਕਿਰ ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ, ਇੱਕ ੜਚਿੜਚਿੇਪਿ ਿਾਲਾ ਅਰਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•	 ੜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ, ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 6-8 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ੜਿੱਚ ੜਿਆਦਾ ਰੋਂਦ ੇਹਿ।

•	 ੜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੱ ਿਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਬੇਬਿੀ ਮੜਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਖੁਦ ਿੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਿ।

•	ਪੜਹਲੇ 5-6 ਮਹੀੜਿਆ ਂਦੌਰਾਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਿਾਿ ੜਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਿਧਾਰਿ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹ ੈੜਕ ਉਿਿੰੂ 
ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਮੜਕਿ ਿਾ ਹੋਿੇ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਬ੍ੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ੜਕ੍ਬ ੜਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿੋਿ੍ ੇਿਮੇਂ ਲਈ ਉਿਿੰੂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ 
ਤਣਾਉਪੂਰਿ ਮੌੜਕਆਂ ‘ਤੇ ੜਕਿੇ ਿੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋੜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਝੰਜੋੜੜਆ ਬੱਚਾ ੜਸੰਡ੍ੋਮ ਕੀ ਹੈ?



ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਰੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈ– ਿੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ:

ਮੁਮਕਿਨ ਿਾਰਨ ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਏ...

ਭੁੱ ਖ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੀਡ ਹਦਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿਆਦਾ ਭੱੁਖ ਲਗ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ 
ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲਦੀ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਹਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਚੁੰ ਘਾਓ।

ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਛੋਹ ੇ
ਜਾਣ, ਚੁੱ ਿ ੇਜਾਣ, ਗੋਦ 
ਕਿੱਚ ਰਕਹਣ, ਝੂਲਣ ਦੀ 
ਲੋੜ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਿਵਾਂ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਝੂਲੋ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਨੱਚੋ, ਬਾਉਂਹਸਂਗ ਬਾਲ ਜਾਂ ਰੌਹਕੰਗ 
ਚੇਅਰ ਹਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਗਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀਿ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਿਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਹਵੱਚ, 
ਸਹਲੰਗ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਸਟ੍ੋਲਰ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰ ਮਣ ਜਾਓ। ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਓ, 
ਉਸਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਿੱਥ ਨਾਲ ਛੂਿੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਆਖੋ।

ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਲਓ, ਤਸੱਲੀ ਹਦਓ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲੋ, ਡਕਾਰ ਦੁਆਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਪੱਠ ਨੰੂ 
ਸਹਿਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ 
ਗਰਮੀ / ਠੰਡ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਉਨੇ ਿੀ ਗਰਮ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦ ੇਿਨ, ਹਜੰਨੇ ਤੁਿਾਡੇ। ਛੋਿਣ ‘ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ 
ਨਿੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

ਥੱਕਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ 
ਕਿਆਦਾ ਉਤੇਜਤ ਹੋਣਾ

ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਾਿੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਝੂਟ ੇਦੇਣਾ ਤਿੁਾਡ ੇ
ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦੇਿ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਰ ਰੋਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍,ੋ ਖੇਡ,ੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਗੋਦ ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਮਰੇ ਬਦਲੋ 
ਤਾਂਹਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਿਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

“ਿਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ” ਚੁੱ ਕ,ੋ ਝੁਲਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਰ-ੋਹਫਰ,ੋ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਹਿਲਾਓ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਛਾਤੀ 
ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਅਿਮਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ 
ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਹਤਹਕਹਰਆ ਹਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹਦਓ।

ਕਬਮਾਰੀ ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਮਲੋ ਜਾਂ ਇਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 
Telehealth Ontario 1-866-797-0000

PH1611GB1054 
Punjabi

ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਰੌਂਦੇ ਹਨ?
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