ماں کا دودھ پالنا

کیسے معلوم کریں کہ آپ کے
دودھ پینے والے بچے کو کافی
دودھ مل رہا ہے

کیا بچے کو کافی دودھ مل رہا ہے۔ بچے کا پیٹ۔ پاخانوں میں
تبدیلی۔ ڈائپر کی تعداد۔

-آپ

پاخان وں م یں ت بدی لی

چے کے پ اخانوں میں ت بدی لی ہوگی
کے ب

• دن  1-3تک کاال ،گاڑھا اور چپ چپا؛
اس کو می کونیم کہا جاتا ہ ے۔

کیا بچے کو کافی دودھ مل رہا ہے؟

• آپ کا بچہ بتائے گا کہ کتنی دیر تک اس کو دودھ پالنا ہے۔
جب بچہ ایک پستان سے اچھی طرح دودھ پی
رسالے اور دودھ پینا بند کردے اور پستان چھوڑ دے تو
اپنے
بچے کی پیٹھ پر تھ پتھپائيں اور پھر دو پستان پیش کر کے یہ دیکھیں کہ کیا وہ اب بھی
بھوکا ہے۔
• دودھ پالنے سے پہلے پستان دبا کر دودھ نکالیں تا کہ آپ کے
•  24:گھنٹے میں اپنے بچے کو  8-12مرتبہ اپنا دودھ پالنا چاہیے۔

• دن  3-4تک سبز سے پیال
اور کم گاڑھا۔

بچے کا پیٹ

• دن  5تک رسسو کے رنگ
ج یسا یا پیال بیج دار اور پ انی دار۔
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وہو س کتا ہے کہ پہ لے آپ پس تان سے
ب ہت زی ادہ دو ن ہیں ن کال پائی ں۔
ہےدھاور اس کا مط لب یہ
یہ عام ب
ہےاتکہ آپ کے اندر زی ادہ دودھ
ن ہیں
ن ہیں ہ ے۔

مارب

وئی پس تان کا پ مپ استع امل ک رتے

ہفتوں  4-6کی عمر کے
بعد آپ کے بچے کا
پاخانہ گھٹ سکتا ہے۔
 1مہینے سے زیادہ
عمر کے دودھ پینے
والے بچوں کا  2-4دنوں
میں یا اس سے زیادہ
دنوں میں رصف ایک
بار پاخانہ ہونا خالف
معمول بات نہیں ہے۔

ل1

دن 6 +

نگ

دن 5

پان

دن 4

گ با

دن 3

ل3

Iدن 2

ڑا ا

دن 1

10

گندے ڈائپر

بھینگے ہوئے ڈائپر

بچے کی عمر

کا ب

یٹ

آپ کے بچے کے پیٹ کا سائز ہے۔

نڈا

بچے کے ذریعہ استعامل ہونے والے ڈائپر کی تعداد کے ذریعہ آپ بتا
سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کب کافی دودھ مل رہا ہے۔ آپ کے
بچے کا روزانہ مندرجہ ذیل تعداد میں ڈائپر بھ ینگنا/گندا ہونا چاہیے۔

زیادہ دودھ نہیں پیئے گا۔ بائیں جانب
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آپ کے بچے کا پیٹ بہت ہی چھوٹا ہے اور ہر مرتبہ

اپنے ڈاکٹر سے یا دودھ پالنے کے مشیر سے مدد طلب کریں اگر آپ کے بچے کا
• منہ خشک ہو رہا ہو۔
• اس کا پیشاب الل ہو رہا ہو۔
• -اس کی جلد پیلی ہو گئی ہو –جونڈس
• دن  5تک پاخانہ پیلے رنگ یا بیج کی شکل میں تبدیل نہ ہو جائے۔
• ڈائپر زیادہ بھینگا یا گندہ نہ ہو -پشت پر دودھ پالنے سے متعلق
ڈائپر ڈائری مالحظہ فرمائیں۔
•  24:گھنٹے میں کم از کم  8بار کھانے کے لیےنہ اٹھے۔
• دن  5کے بعد وزن میں کمی آرہی ہو 2 ،ہفتے پر اس کا وزن
پیدائشی وزن سے کم ہو۔ یا
• آپ کے پستان کے رسے میں درد ہو۔

کلسٹر فیڈنگ

اگر آپ کا بچہ ہر گھنٹے دودھ پی رہا ہے تو اس کو کلسٹر فیڈنگ کہا جاتا ہے اور یہ
ایکدم عام بات ہے۔ بچہ  3-4مرتبہ ہر گھنٹے دودھ پیتا ہے اور کلسٹر کے درمیان وہ
 3-4گھنٹے سو جاتا ہے۔

دودھ پالنے سے م تعلق ڈائپر ڈائری
ہدایات :ہر روز جس وقت آپ دودھ پالتے ہیں اس کے قریبی وقت کو گھی را لگائیں۔ جب آپ کے بچے کا ڈائپر بھینگ
جائے تو بھ کو گھیریں۔ جب آپ کا بچہ ڈائپر گندہ کرے تو کن گھیر دیں۔

اگر آپ کے کوئی مسائل ہوں یا دودھ پالنے سے متعلق کوئی سواالت ہوں تو فون کریں
573-751- 6204
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۔ ایک مساوی موقع فراہم کنندہ/مثبت روئیوں کے حامل ا ٓجر۔ خدمت غیر امتیازی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے۔
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