অনায শুয়ক িাও ায়না
স্তনান কযায়না

জীফয়নয বযা ুযু

শুয তাত্ক্ষশিক প্রয় াজন র শনযাদ এফং ুযশষত বফাধ কযা এফং শিয়দ বয়রই বিয়ত াযা।
আনায শুয়ক িাও ায়নায জনয তায়দয ফুয়কয কায়ে ধয়য যািয়র এফং তায়দয প্রয় াজনগুশরয়ত াড়া
শদয়র স্বাস্থ্যকয ভগয়জয ম্পকক জন্মা । এই শফকাগুশরয অশধকাং জীফয়নয প্রথভ দুই ফেয়য ঘটয়ফ।
ংয়ফদনীর রারন-ারন আনায শুয়ক তায ূিক ম্ভাফনা অজক ন কযয়ত ষভ কযয়ফ, ব বার
ম্পকক গড়য়ত াযয়ফ এফং বারবায়ফ আদানপ্রদান কযয়ত াযয়ফ, মা তায জনয বযা ুযু য়ফ।
শনযাত্তায যাভক এফং জীফািুভক্ত
ু কযা
• শযষ্কায কযায এফং জীফিুভক্ত
ু কযায শনয়দক গুশর একই যকভ, আশন য়যাষ ফুয়কয দুধ ফা
ইনপযান্ট পভুরক া দুধ মাই ফযফায কযুন।
• আনায শুয়ক বফাতয়র িাও ায়নায জনয ফগুশর যঞ্জাভ গযভ াফান জয়র ধুয়ত য়ফ, ঝাঁশকয়
ধুয় বপরয়ত য়ফ এফং জীফািুভক্ত
ু কযয়ত য়ফ। আনায শুয ফ  অন্তত ে ভা না ও া
অফশধ আনায িাও ায়নায যঞ্জাভ আনায়ক জীফািুভক্ত
ু কয়য বময়ত য়ফ।
• ংক্রভি (বমভন গ্র্যায়রাএয়ন্টযাইটি) শফযর, শকন্তু য়র ভাযাত্মক য়ত ায়য।
এক বফাতর পভুরক া দুধ ততশয কযা
• বমিায়ন দুধ ফানায়ফন বই জা গাটি শযষ্কায কাড় শদয় ভুয়ে বপরুন।
• াফানজর শদয় আনায াত ধুয় বপরুন।
• টিন ফা যায়কয়টয উয বরিা শনয়দক  ড়ু ন কতটা জর ও শভল্ক াউডায রাগয়ফ তা জানায জনয।
• ফ ভ কয়রয জর শদয় বকটশর বযয়ফন। বফাতয়র বযা শভনায়যর ও াটায ফা কৃ শিভবায়ফ
য়পন কযা জর ফযফায কযয়ফন না।
• বকটশরয জর বপাটান এফং 30 শভশনট মকন্ত ঠান্ডা য়ত শদন। জর গযভ থাকা জযুশয, না য়র
শভল্ক াউডায়য বকানও জীফািু থাকয়র তা ধ্বং নাও য়ত ায়য। ফকদা বি ার যািয়ফন কাযি
70°C জয়র ুয়ড় বময়ত ায়য।
• আনায শুয়ক িাও ায়নায আয়গ ফভ তাভািা মাচাই কযয়ফন।

স্বাস্থ্যকভীয ুযাভক
ভয়ন যািয়ফন, ফুয়কয দুধ প্রা ে ভা মকন্ত আনায শুয কর চাশদা বভটা । তাোড়া ফুয়কয
দুধ ায়ডন ইনপযান্ট বডথ শয়রাভ (SIDS)-এয প্রয়কা কভা । শুয ফ  একফেয না ও া
মকন্ত গযুয দুধ বদও া উশচত ন , মশদও ে ভা ফ  বথয়ক তা বেকপাস্ট শশয ায়রয ায়থ
বদও া বময়ত ায়য।

কীবায়ফ ফুঝয়ফন আনায শু প্রচু য দুধ ান কযয়ে:
• প্রচু য ববজা বাযী নযাশ - 24 ঘন্টা প্রা ে টি।
• বনাংযা নযাশ, চায বথয়ক ে প্তা মকন্ত শদয়ন দুই বথয়ক শতন ফায নযভ ভর ও া, তাযয়য
প্তায় দুই বথয়ক শতন ফায।
• প্রশতফায িাও ায য়য শু ন্তুষ্ট এফং শস্থ্য  ।
• িাও ায ভয় আশন শুয দুধয়গরা ুনয়ত ায়ফন।
• ওজন ফাড়া - আনায স্বাস্থ্যকভীয মাচাই কযা।
1.
আনায শুয ুয়যা বদ আনায শনয়রয কায়ে ধযুন তায়দয নাক ফযাফয মায়ত তাযা
ঠিকবায়ফ শনর শনয়ত ায়য।
2.
আনায শুয ভাথা াভানয শেয়ন বরয়ত শদন মায়ত তায়দয উয়যয বঠাঁট আনায শনয়রয
উয়য ঘয়ল। তায়ত আনায শু অয়নকটা ভুি িুরয়ত াযয়ফ।
3.
আনায শুয ভুি মিন অয়নকটা বিায়র, তিন প্রথয়ভ তায়দয শচফুক আনায স্তন স্পক কযয়ত
ায়য, ভাথা শেয়ন বরায়না অফস্থ্া , মায়ত তায়দয নীয়চয বঠাঁট শনয়রয বথয়ক 2-3 বশভ নীয়চ স্তন
স্পক কযয়ত ায়য।
4.

তায়দয শচফুক দৃঢ়বায়ফ েুঁয় বথয়ক এফং নাক বিারা বযয়ি, তায়দয ভুি ুয়যাুশয বিারা থায়ক এফং
আনায শুয উয়যয বঠাঁয়ট গাঢ় যংয় য ত্বক আযও বফশ বদিা মায়ফ তায়দয নীয়চয বঠাঁয়টয
তু রনা । িাও ায ভ আনায শুয গার পু য়র বগার য় থাকয়ফ।
স্তনান কযায়নায প্রচু য শফশবন্ন বশি আয়ে। আনায়ক বকফর শনম্নশরশিতগুশর মাচাই কযয়ত য়ফ:
• আনায

শুয ভাথা ও যীয কী যরয়যিা আয়ে?
না থাকয়র, আনায শু  ত অনা ায় শগরয়ত াযয়ফ না।
• আশন

কী আনায শুয়ক ফুয়কয কায়ে ধয়য আয়েন?
তায়দয ঘাড়, কাঁধ এফং শয়ঠ াত শদয় যািুন। মায়ত তাযা তায়দয ভাথা অনা ায় শেয়ন বরায়ত
ায়য।
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