
Подобряване на майчиното и детското здраве чрез обучение на 

родителите как да успокояват нервни бебета 

 

ОСНОВИ / ЦЕЛ: Програмата за деца със специални потребности (ПДСП) „Медицински сестри на 

общественото здравеопазване“ към Общественото здравеопазване на Окръг Боулдър, 

идентифицира чести проблеми, свързани с невъзможността на родителите да успокоят 

нервното си бебе. Родителите на деца със специални здравни потребности са изложени на 

повишен риск от различни проблеми, включително недоспиване и умора, слаба привързаност, 

следродилна депресия – фактори, които водят до насилие върху децата и неглижирането им. 

Наблюденията на персонала на ПДСП са следните: Много родители с първо дете имат слаби 

или никакви знания за нормалния растеж и развитие на детето или за това как да се грижат за 

него. Родителите, които не могат да успокоят бебетата си, се чувстват обезсърчени и 

некомпетентни. Все по-голям брой бебета, които са били подложени на наркотици преди 

раждането си, проявяват повишена нервност, раздразнителност и плач. Има необичайно голям 

дял на многократните раждания (5,6 % от ражданията в окръга през 2005 г.), при които рискът 

от липса на сън и стрес при родителите е особено висок. Редица родители от „Жени – бебета – 

деца“ се оплакват от изтощение в следствие на значително недоспиване заради типичния 

режим на сън на новороденото. 

Сред откритията от последни изследвания са следните факти: Бебета, които плачат постоянно и 

неутешимо без никаква очевидна причина след 12 седмична възраст, са изложени на по-голям 

риск от по-слабо развитие на фината моторика докато стигнат 5 годишна възраст. 

Неспособността на майките да утешат плачещо бебе може да провокира и да изостри 

следродилната депресия. Нелекуваната следродилна депресия се свързва с нарушения във 

връзката майка-дете и психическа заболеваемост при децата по-късно в живота. Според едно 

проучване, при 63% от случаите на Синдрома на раздрусаното бебе, то е плакало в 

продължение на 30 минути преди инцидента. 

ЦЕЛИ: 1. Използвайки техниките от „Най-щастливото бебе в квартала“, медицинските сестри на 

общественото здравеопазване ще обучат 90% от родителите, които получават консултация за 

гледането на дете чрез ПДСП, за да успокоят плачещите си бебета. 

МЕТОДИ: ПДСП „Медицински сестри на общественото здравеопазване“ към Общественото 

здравеопазване на Окръг Боулдър търсеше програма, която да подкрепя позитивното 

родителство от раждането и да осигурява инструмент за първична превенция на насилието 

върху деца. „Най-щастливото бебе в квартала“ привлече вниманието им като програма, която 

би подпомогнала осъществяването на гореспоменатите цели. 

РЕЗУЛТАТИ: Тази програма надхвърли очакванията ни и допринесе за постигането на 

описаните по-горе цели. 

 

1. При първите 42 семейства, върху които медицинските сестри от ПДСП са приложили 

техниките, в 41 (98%) се наблюдава значително подобрение в способността на родителя 

да успокои плачещото си бебе. Единственото дете, което не е могло да бъде успокоено, 

е било диагностицирано със сериозно заболяване. 



2. Открихме, че родителите, които са по-малко недоспали, се справят по-добре и по-лесно 

възприемат информацията при домашно посещение. 

3. До края на 2004 г. всички четири местни болници използваха „Най-щастливото бебе“ 

като част от обучението на неопитните майки за след раждането. 

Ето и някои от съобщените резултати: Баща, който стои вкъщи и има проблеми с овладяването 

на гнева си и хронична депресия, отгледан в приемни семейства, успя да успокои плачещото си 

бебе, когато беше нужно, без негативни последици. Родители, които в продължение на повече 

от два месеца са били силно лишени от сън заради бебето си със специални здравни 

потребности, успяха да увеличат съня на детето с два часа на нощ, постепенно достигайки до 

пет часа на нощ. Бебе, подложено на вътреутробен прием на наркотика метамфетамин, 

значително намали плача си и се концентрира при хранене. Пристрастено към аметадон бебе с 

ненормални навици за дневен/нощен сън успя да си създаде нормален режим на хранене и 

сън. Редица бебета, страдащи от гастроезофагеална рефлуксна болест, успяха да увеличат 

времето за хранене без пищене, извиване назад или отклоняване на погледа. Всяко обучение, 

което проведоха сестрите, беше последвано от одобрение на обучаваните, тъй като сестрите 

можеха да приложат новите умения и да получат незабавни и чувствителни резултати с 

клиентите си. 

ИЗВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Техниките от „Най-щастливото бебе“ са сравнително лесни за научаване, ако се преподават 

правилно. Болшинството от семействата, върху които бяха приложени, почувстваха значително 

намаляване в плача и раздразнителността на бебетата. Това не само подпомогна изграждането 

на здрава връзка родител – бебе, но и на по-добро разбирателство между семействата, които 

иначе не биха потърсили външна намеса от страна на сестрите от общественото 

здравеопазване. Намаляването на стреса във връзката бебе-родители с намеса за позитивно 

родителство представлява чудесна програма за първична превенция на насилието върху деца. 

 


