ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਜਨਮ ਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ: ਇੱਕ ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਲਈ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤਰ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੁੜਾਵ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋ ੜਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੜਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤੇ
ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਕਾਸ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇਗਾ, ਚੰ ਗੇ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਸਫਾਈ


ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।



ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੋਣ, ਹੰ ਘਾਲਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।



ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।



ਲਾਗਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੈਸਟਰੋਏਨਟਰਾਇਿਟਸ) ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਮਡਵਾਈਫ (ਦਾਈ) ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ:


ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਗੱਲੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ - 24 ਘੰ ਟੇ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 6.



ਗੰ ਦੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ, 6 ਹਫਿਤਆਂ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਟੱਟੀ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 2-3 ਵਾਰ।



ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।



ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ� ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਨਗਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ - ਿਜਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਡਵਾਈਫ (ਦਾਈ) ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਛਾਤੀ ਦੇ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹ�
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਥਤੀ


ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਪਲ ਦੇ ਲੈ ਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਿਮਲੇ ।



ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱਛੇ ਝੁਕਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਉਪਰਲਾ ਬੁੱਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਸਕੇ। ਇਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।



ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ�ਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਉਸਦੀ ਠੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੁਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ
ਝੁਿਕਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ� ਿਨੱਪਲ ਤ� 2-3 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕੇ।



ਉਸਦੀ ਠੋਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਛੂਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੱਕ ਸਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੂੰ ਹ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਲ� ਨਾਲ� ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਬੁੱਲ� ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੂੜ�ੀ ਚਮੜੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਪ�ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਹਨ?

ਜੇ ਨਹ�, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਲ ਨਾ ਸਕੇ।


ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਗਰਦਨ, ਮੋਿਢਆਂ ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਪੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨੱਪਲਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਮੰ ਗੋ।

ਦੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਿਕਵ� ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਿਤੰ ਨ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰ੍ੋਤ: ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਬਰਥ ਟੂ ਫਾਈਵ (ਜਨਮ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ) 2009 ਸੰ ਸਕਰਣ।
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