ماں کا دودھ پالنا

ہاتھ سے دودھ نکالنا

جب ہاتھ سے دودھ نکالنا کارآمد ہو
دھ کے بہا ٔو م یں اضافہ کرنے کے
دو
ط ری قے

جام نال یوں سے راحت پ انے میں مدد

• دودھ کی
کے لیے
ب چہ آپ کے س اتھ ن ہیں ہے تو اپنے
• اگر آپ کا
ب چے کی تص ویر دیک ھیں
پس تان پر نیم گرم ک مپریس استع امل
• اپنے
ک ریں
کے جھ رنے میں اس طرح م شق ک ریں
• پ انی
گرم پ انی آپ کے پس تان پر بہہ رہا
کہ یہ اچھا کام کرتا ہے اگر آپ انج امد
ہو-ودھ و ستانوں کو نرم ک رنے کی
د
الے پرہے ہیں جب آپ کے ب چے
کوشش
عمرکر 3سے  5دن کے درم یان ہو۔
کی

بہت

سی خواتین کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے دودھ نکالنے کا
طریقہ رصف اس وقت پمپ کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے جب
کبھی کبھی دودھ نکالنے کی رضورت ہو۔ پہلے کچھ دنوں میں
جب ک ولسٹرم (پہال دودھ) موجود ہو اور دودھ کی مقدار وافر نہ
ہو تو ایک پستان پمپ کے مقابلے ہاتھ سے دودھ نکالنا آسان ہوتا
ہے۔ جب دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو تب بھی
بہت سی خواتین کو ہاتھ سے دودھ نکالنا سب
سے آسان طریقہ لگتا ہے۔

ہاتھ سے دودھ نکالنے کا طریقہ

• اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور دودھ کو جمع کرنے کے لیے ایک صاف
اور چوڑا منہ واال کنٹیرن رکھیں۔
• سب سے پہلے ،نرمی کے ساتھ کچھ دیر تک اپنے پستانوں کی
مالش کریں (ملیں) تا کہ دودھ کے بہاؤ کو تحریک ملے۔
• اپنے انگوٹھے کو اپنے پستان کی ایک طرف رکھیں اور اپنی  2سے
سے  3انگلیوں کو دورسی طرف رکھیں؛ پستان کے رسے سے تقریب اً 1
سے  2انچ پیچھے۔
• اپنے پستان کو اپنے سینے کی دیوار کی سمت میں اندر کی
طرف نرمی سے دبائیں
• اپنے انگوٹھے اور اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ دبائیں
• چھوڑیں اور دہ رائيں؛ برتن میں دودھ کے قطروں کو جمع کریں
جب وہ نظر ا ٓئیں۔
• جب دودھ کا بہاؤ رک جائے تو انگوٹھے اور انگلیوں کو گھام
کر پستان کے رسوں کے ارد گرد کسی دورسے پوزیشن میں لے جائیں
اور اس عمل کو دہ رائيں جب تک کہ پستان کی نالی چالو نہ ہو
جائے
• دورسے پستان سے بھی اسی طرح دودھ نکالیں
• جب دودھ نکل جائے تو پستان کے دودھ کو کسی صاف بوتل یا
اسٹوریج کنٹیرن میں رکھیں۔
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ہاتھ سے دودھ نکالنا کارآمد ہے

• اس بچے کو ماں کا دودھ ف راہم کرنے کے لیے جو پستان سے نہیں لگے پا رہا
ہو
• پستان کو لربیز ہونے یا انجامد دودھ سے راحت پہنچانے کے لیے
• کسی سوتے ہوئے بچے کو جگانے کی خاطر دودھ کے قطرے ف راہم کرنے کے لیے
یا کسی بچے کو پھسال کر پستان تک لے جانے کے لیے جس کو پستان سے لگنے
میں دشواری ہو
• دودھ کی جام نالیوں سے راحت پانے میں مدد کے لیے
• پستان کے سوجے ہوئے رسوں پر ملنے کے لیے پستان کا دودھ ف راہم کرنے کے لیے
• بھرے ہوئے پستان کو نرم کرکے بچے کو پستان سے لگانے میں آسانی پیدا کرنے
کے لیے
• کسی بچے کا دودھ پینے کا عمل مکمل کرنے کے بعد یا پمپنگ کے بعد مکمل
طرح سے پستان کی نالی کی صفائی کے ذریعہ دودھ کی ف راہمی میں اضافہ۔

یاد رکھیں۔۔۔

•کسی نومولود کے ساتھ ف راہمی بحال رکھنے کے لیے ہر روز کم از کم  8سے  12مرتبہ
بچے کو دودھ پالنا اور ہاتھ سے دودھ نکالنا اہم ہے
• مشق کے ساتھ ہاتھ سے دودھ نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے کسی قسم کا رضر
نہیں پہنچنا چاہیے
• ہاتھ سے دودھ نکالنے کی ترقیب ہے اس بات کا پتہ لگانا کہ اپنی انگلیوں کو کہاں
رکھیں۔ تجربہ کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کے لیے سب
سے بہرت کیا ہے۔
• اگر آپ دودھ کی ف راہمی کو بڑھانے کے لیے ہاتھ سے دودھ نکال رہے ہیں ،تو دونوں
پستانوں کو باری باری سے استعامل کریں۔  2سے  3مرتبہ ہر طرف سے دودھ نکالنے سے
وقت کے ساتھ دودھ کی ف راہمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
• اگر اپنے دودھ کی ف راہمی کے بارے میں آپ کو مسائل الحق
ہوں تو ،ب راہ مہربانی کسی دودھ پالنے کے مشیر یا دودھ پالنے کے ماہر سے مدد طلب
کریں۔
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