
 

 

 

بچہ کی فوری ضروريات ہيں محفوظ اور مامون محسوس کرنا اور وه جب بهی بهوکا ہو اسے دوده پاليا جانا۔ دوده پالنے 
کرنا صحت مند دماغی روابط کی  کے لئے اپنے بچہ کو قريب رکه کر پکڑنا اور ان کی ضروريات کے تئيں ردعمل ظاہر

حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس ميں سے زياده تر نشو و نما ابتدائی دو سالوں کے اندر عمل ميں آئے گی۔ ردعمل ظاہر کرنے 
والی پرورش آپ کے چهوڻے بچہ کو، زندگی ميں ايک شاندار آغاز فراہم کرتے ہوئے، اپنی مکمل صالحيت تک پہنچنے، 

 کرنے اور اچهی طرح بات چيت کرنے کا اہل بنائے گی۔اچهے رشتے استوار 

 تحفظ سے متعلق صالح اور جراثيم سے پاک کرنا
صاف کرنے اور جراثيم سے پاک کرنے سے متعلقہ ہدايات وہی ہيں، خواه آپ نچوڑ کر نکاال ہوا چهاتی کا دوده استعمال کر • 

 رہی ہوں يا شير خوار بچہ کا فارموال دوده۔
جو آپ اپنے چهوڻے بچہ کو بوتل سے دوده پالنے کے لئے استعمال کرتی ہيں انہيں صابن والے گرم پانی ميں  وه تمام آالت• 

دهونے، کهنگالنے اور جراثيم سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے دوده پالنے کے آالت اس وقت تک جراثيم سے 
 ه مہينے کا ہو جائے۔پاک کرتے رہنے کی ضرورت ہے يہاں تک کہ آپ کا بچہ کم سے کم چ

 شاذ و نادر پيش آتے ہيں، ليکن اگر وه پيش آتے ہيں تو کافی سنگين ہوسکتے ہيں۔) جيسے گيسڻروانڻيرائڻس(انفيکشن • 

 فارموال دوده کی بوتل بنانا
 کام کی ان سطحوں کو ايک صاف کپڑے سے پونچهيں جنہيں آپ استعمال کرنے والے ہيں۔ • 
 ہاته دهوئيں۔ صابن اور پانی سے اپنے • 
يہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کو کتنے پانی اور دوده کے پاؤڈر کی ضرورت ہوگی ڻين يا پيکٹ پر دی گئی ہدايات کو • 

 پڑهيں۔
 ہميشہ کيتلی ميں نل کا تازه پانی بهريں۔ بوتل بند منرل واڻر يا مصنوعی طور پر نرمايا ہوا پانی استعمال نہ کريں۔ • 

منٹ سے زياده دير تک ڻهنڈا ہونے کے لئے نہ چهوڑيں۔ يہ ضروری ہے کہ پانی ابهی بهی گرم  30کيتلی کو اباليں اور اسے 
ہو، بصورت ديگر ہوسکتا ہے کہ دوده کے پاوڈر ميں پائے جانے والے کوئی جراثيم ختم نہ ہوں۔ ہميشہ دهيان رکهيں، کيونکہ 

 70°C ہے کہ آبلے ڈال سکے۔  پر پانی ابهی بهی اتنا گرم ہوتا 
 اسے اپنے بچہ کو پالنے سے پہلے ہميشہ درجۂ حرارت کی جانچ کريں۔• 

 معائنہ کار صحت کے اشارات
ياد رکهيں، چهاتی کا دوده تقريبا چه مہينے تک آپ کے بچہ کی تمام ضروريات پوری کرتا ہے۔ يہ سڈن انفينٹ ڈيته سنڈروم 

)SIDS (ائے کا دوده اس وقت تک نہيں ديا جانا چاہئے يہاں تک کہ آپ کا بچہ ايک سال کے وقوعہ کو بهی کم کرتا ہے۔ گ
 کا ہو جائے، تاہم يہ بريک فاسٹ سيريئلز ميں چه مہينوں سے استعمال کرنا مناسب ہے۔

 
 

 اپنے بچہ کو دوده پالنا

 

 زندگی ميں بہترين آغاز -چهاتی سے دوده پالنا 



 :يہ کيسے پتہ چلے کہ آپ کا چهوڻا بچہ بہت زياده دوده پی رہا ہے
 تقريبا چه۔ گهنڻوں ميں 24 -بہت زياده گيلے بهاری نيپيز • 
 گندے نيپيز، چار سے چه ہفتوں تک روزانہ دو سے تين بار نرم پاخانے، جس کے بعد ہفتہ ميں دو سے تين بار۔• 
 ہر بار دوده پالنے کے دوران اور اس کے بعد بچہ آسوده اور مطمئن ہو۔• 
 دوده پالنے کے دوران آپ بچہ کے نگلنے کی آواز سن سکتی ہيں۔• 
 ے معائنہ کار صحت کے ذريعہ جانچ کی جاتی ہے۔آپ ک -وزن بڑهنا • 

1. 
اپنے بچہ کے پورے جسم کو قريب کرکے اس طرح پکڑيں کہ ان کی ناک کی سطح آپ کی پستان کے سرے کے برابر ہو 

 تاکہ انهيں صحيح طريقہ سے مربوط ہونے ميں مدد ملے۔

2. 
ہونٹ آپ کے پستان کے سرے سے رگڑ سکے۔ اس اپنے بچہ کے سر کے سرے کو تهوڑا پيچهے رکهيں تاکہ ان کا اوپری 

 سے آپ کے بچہ کو پوری طرح منہ کهولنے ميں مدد ملنی چاہئے۔

3. 
ان کی ڻهوڑی آپ کی چهاتی سے سب سے جب آپ کے بچہ کا منہ پوری طرح کهلتا ہے تو، ان کا سر جهکنے کے ساته، 

 سينڻی ميڻر نيچے چهاتی کے ربط ميں آسکے۔ 3-2 ، تاکہ ان کا نچال ہونٹ پستان کے سرے سے پہلے مس ہوسکتی ہے

4. 
ان کی ڻهوڑی مضبوطی سے مس ہونے اور ان کی ناک صاف ہونے کے ساته، ان کا منہ پوری طرح کهال ہوتا ہے اور ان 
کے نچلے ہونٹ کے نيچے کے مقابلہ ميں آپ کے بچہ کے اوپری ہونٹ کے اوپر زياده سياه جلد کا کہيں زياده حصہ نظر 

 دوده پيتے وقت آپ کے بچہ کے گال بهرے ہوئے اور گول نظر آئيں گے۔ آئے گا۔

 

 :چهاتی سے دوده پالنے کی بہت سی مختلف کيفيات ہيں۔ بس آپ کو درج ذيل چيزوں کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے

 کيا آپ کے بچہ کا سر اور جسم سيدهی الئن ميں ہيں؟• 
 گل سکے۔اگر نہيں تو ہوسکتا ہے آپ کا بچہ آسانی سے نہ ن

 کيا آپ اپنے بچہ کو قريب کرکے پکڑے ہوئے ہيں؟• 
 ان کی گردن، کندهوں اور پيڻه کو سہارا ديں۔ انهيں اپنا سر آسانی سے پيچهے جهکانے کا اہل ہونا چاہئے۔
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