ਝੰ ਜੋੜਿਆ ਬੱ ਚਾ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?

ਝੰ ਜੋੜਿਆ ਬੱ ਚਾ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ (Shaken Baby Syndrome) ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਿੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਝੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਝੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਝੰ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਝੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਕਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਈ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਝੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਝੰ ਜੋੜ!ੋ ਝੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਝੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦ ਬੱ ਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵ.ੇ .. ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱ ਲ ਹੈ!
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁੱ ਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨਿੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਨਿੱਕੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ: 80-90% ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵਕਫਾ 20-60 ਮਿੰ ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ।

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ।

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਇੱ ਕ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਾਲਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ, ਜੰ ਮਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , 6-8 ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਬਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
• ਪਹਿਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ
ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਬ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ
ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਬੱ ਚੇ ਕਿਉਂ ਰੌਂਦੇ ਹਨ?

ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਣਾ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਮੁਮਕਿਨ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ...

ਭੁੱ ਖ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱ ਖ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਚੁੰ ਘਾਓ।

ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਛੋਹੇ
ਜਾਣ, ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ, ਗੋਦ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ, ਝੂਲਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਝੂਲੋ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਨੱਚੋ, ਬਾਉਂਸਿਂਗ ਬਾਲ ਜਾਂ ਰੌਕਿੰਗ
ਚੇਅਰ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਬੈਠੋ, ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰੋ, ਗਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਨਹਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ,
ਸਲਿੰਗ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰ ਮਣ ਜਾਓ। ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਟ ਜਾਓ,
ਉਸਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਛੂਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਆਖੋ।

ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਲਓ, ਤਸੱ ਲੀ ਦਿਓ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲੋ , ਡਕਾਰ ਦੁਆਓ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਿੱ ਠ ਨੂੰ
ਸਹਿਲਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗਰਮੀ / ਠੰਡ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਨੇ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਛੋਹਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਥੱ ਕਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਤ ਹੋਣਾ

ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਬੱ ਤੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਟੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍,ਹੋ ਖੇਡ,ੋ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਗੋਦ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਕਮਰੇ ਬਦਲੋ
ਤਾਂਕਿ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

“ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ”

ਚੁੱ ਕੋ, ਝੁਲਾਓ, ਗੱ ਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਰ-ੋ ਫਿਰੋ, ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਓ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਛਾਤੀ
ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰ ਗੀਤ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।

ਬਿਮਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਇਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
Telehealth Ontario 1-866-797-0000
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