ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
َ
س َ
این ایچ ایس

اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
آپ کو حاملہ ہونے پربہت بہت مبارک باد۔ یہ کتابچہ آپکومثبت تعلق کوقائم کرنے کےلیے مدد فراہم کرتاہے
اورآپکواپنے بچے کوغذا دینے سے متعلق مشورہ فراہم کرتاہے۔

اپنے بچے کے ساتھ تعلق قائم کرنا
الٹرا ساؤنڈ سکینوں سے پتہ چلتاہے کہ جب آپ کابچہ آپ کے پیٹ میں ہوتاہے تووہ اپنے آپکوآرام پہچانے کے
لیےجمائیاں لیتاہے ،اپناانگوٹھا چوستاہے ،سوتاہے،ورزو کرتاہے اورحرکت کرتاہے۔ یہ سوچ کرعجیب لگتاہے کہ
اتنی چیزیں آپکےپیٹ کے اندرواقع ہورہی ہوتی ہیں۔ تقریبا 20ہفتوں سے آپکا بچہ آوازپراپناردعمل ظاہرکرسکتاہے
اوروہ آوازوں کوپہچانناشروع کردیتےہیں۔ اس وجہ سے ،اپنے بچے کے ساتھ رشتہ کوفروغ دینے کےلیے ،آپ
درج ذیل پروقت صرف کرسکتے ہیں:





اپنے بچے سے بات چیت کرکے۔
موسیقی چال کر۔ جیسے آپ کاکوئی پسندیدہ گانا یا کچھ نرم اورمالئم موسیقی۔
اپنے پارٹنرکوبھی شامل کرتے ہوئے کیونکہ آپکابچہ ان کی آوازکو بھی پہچانے گا۔
اسے نام دیں اورخاکہ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کابچہ کیسے دکھائی دے گا۔

جتنازیادہ آپ پرسکون ہیں اتناہی زیادہ آپکابچہ پرسکون ہوگا۔آپ اپنے بچےکو پیٹ پرتھپکی دیں اورپھر دیکھیں کا
آپ کابچہ کیاردعمل ظاہرکرتاہے حرکت کرنے یا التے مارنے کے ذریعے۔
حاملہ ہونااورماں بننے کاعمل پریشان کن اوردباؤسے پُربہت سی وجوہات
کی بنیاد پرہوسکتاہے۔ آپکے بچے کا دماغ ہروقت نشونماپارہاہوتاہےاوراگر
آپ ذہنی دباؤ،بے چینی یا اداسی کاشکارہوتی ہیں تواس سے آپ کےبچے
کی نشونمامتاثرہوسکتی ہے۔دوسروں سے بات چیت کریں کہ آپ کیسے
محسوس کررہی ہیں ،اپنے احساسات اوراپنی توقعات کےبارےمیں بات
چیت کریں۔اگرآپکے خیال میں آپ ذہنی دباؤکاشکارہورہی ہیں توبراہ مہربانی
اپنی مڈوائف سے بات کریں جوآپکی مدد کرسکتی ہیں۔

ِجلد کودوسری جلدکے ساتھ َمس کرنا
آپ کےبچےکی پیدائش کےبعد ،خواہ آپکوبچہ پانی میں ہواہو ،عمومی پیدائش ہوئی ہو ،آپریشن کے ذریعے بچہ
ہواہو،آپکواسے اپنےپیٹ پرلٹانےکی پیشکش کی جائے گی۔
بچے کواپنے پیٹ پرلٹانے کاعمل آپکے بچے کوسکون دیتاہے جوبچے کے ذہنی دباؤ کی سطحوں کوکم کرتاہے
اور رشتے کی مضبوطی کے عمل میں اضافہ کرتاہے۔اپنے بچے کی مددکرنے سے متعلقہ مزیدفوائددرج ذیل ہیں:





گرم ،پرسکون اورمحفوظ خیال کرتاہے
اپنے سانس لینے کے عمل اوردل کی دھڑکن کے عمل کوعمومی حالت میں برقراررکھتاہے
اپنے استحقاق کوفروغ دیناشروع کرتاہے
خون میں شکرکی عمومی سطح رکھتاہے(خصوصی طورپریہ اہم ہےاگرآپکابچہ توقع سے چھوٹاپیدا ہواہو
یا اگرآپکوذیابیطس ہو)
صفحہ 1

ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
َ
س َ
این ایچ ایس

اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
پیٹ پرلٹائےجانے کے دوران آپ کابچہ ایسے ہارمونزتیارکرےگاجوکہ آپکی چھاتیوں میں دودھ کی تیاری میں مدد
دیں گے۔

غذا دینے کی عالمات
جب آپ کے بچےکوغذا کی ضرورت ہوگی تووہ ایسے اشارے کریں گےجنہیں ہم ‘ غذا مانگنے کی عالمات’ کہتے
ہیں۔ ان میں درج ذیل شامل ہوسکتے ہیں:










جمائیاں لینا یا ُمنہ مختلف طریقوں سے بنانا
روٹنگ ۔ آپکابچہ مختلف اطراف کی طرف اپناسرگھمائے گا ،اپنامنہ کھولے گاگویاکہ وہ غذا کےلیے دیکھ
رہاہے
اپناسراوپرکرنا /سرمارنا
تھوک نکالنا
چاٹنا ۔ اپنی زبان باہرنکالنا ،اپنے ہونٹ چاٹنا
چوکس ہونا ۔ اردگرددیکھنا
اپنے بازو اورٹانگوں کوحرکت دیناگویاکہ وہ اچھےطریقے سے انہیں پھیالرہےہیں
اپنی مٹھی،انگلیاں یا کمبل کوچوسنا
ٓ
رونے کا عمل دیرکے بعدظاہرہونے واالطریقہ ہےاوراپکابچہ اپنی غذا لینےکی شروعات کرنے کے
لیےاکثربہت زیادہ پریشان ہوگا

اگرایساہوتوانکوپرسکون کرنےکےلیے،آہستہ سے اسے پکڑیں ،تھپکی دیں اوراپنے بچے سے بات کریں۔ آپ بہت
زیادہ توجہ کے ذریعے اپنےبچے کوخراب نہیں کرسکتے :یاد رکھیں وہ اندھیرے ،گرم اورچھوٹی جگہ سے بڑی،
روشن اوراونچی آوازوں کی دنیا میں آئے ہوں گے۔
اگرآپکابچہ آپکےپیٹ پرپڑارہتاہےتوممکن ہے آپ اس بات کونوٹ کریں کہ آپ کابچہ اپنے سرکوآپکی چھاتیوں کی
طرف مارنے کی کوشش کرتاہے۔ اپنے بچے کوایساکرنے دیں اورممکن ہے وہ خودہی چھاتیوں کوتالش کرلیں۔

صفحہ 2
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اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
چھاتیوں سے دودھ پالنےکے کیافوائدہیں؟
چھاتیوں سے دودھ پالنے کی حوصلہ افزائی کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ اورآپ کے بچے دونوں کےلیے
اس عمل میں فوائد ہیں بشمول:
آپ کےبچے کےلیے فوائد









آپ کے بچے کے کم امکانات ہوتے ہیں کہ وہ گیسٹرو انٹرٹس یعنی (پیٹ کا انفیشکن) اوراسہال کاشکارہو
آپکے بچے کے کم امکانات ہوتے ہیں کہ اسے کان ،پیشاب اورسینے کےانفیشکشن ہوں
ٓ
اس بات کاکم امکان ہےکہ آپ کے بچےکوذیابیطس ہواوروہ بعدازاں زندگی میں موٹاپے کاشکارہو۔اگراپ
کوذیابیطس ہے توآپکے بچے کوپہلے سے ہی ذیابیطس ہونے کازیادہ خطرہ ہے اوراپنادودھ پالنے کے
ذریعے آپ انکے اس خطرے کوکم کرسکتی ہیں
اس بات کاکم امکان ہے کہ آپ کے بچے کودمہ ،چنبل یا الرجی ہو
آپ کے بچے میں بات چیت کرنے کے عمل کوفروغ دینے کی بہترصالحیت ہوگی
اس چیزکاامکان کم ہوگاکہ آپ کابچہ اچانک موت کاشکارہو(پنگھوڑے کی موت)
اگرآپکابچہ وقت سے پہلے پیداہواہوتو ،اپنادودھ پالنے کاعمل اسکے دماغ ،وسطی اعصابی نظام
اورنظرکی نشونماکے عمل کوبہترکرےگا

آپ کے لیے فوائد




اس بات کا کم امکان ہےکہ آپ سینے یا اندام نہانی اورہڈیوں کے کینسرکاشکارہوں
اس بات کا امکان کم ہےکہ آپ بچے کی پیدائش کے بعدہونے والے ذہنی دباؤکاشکارہوں
اگرآپ خاص طورپراپنے بچے کواپنادودھ پالتی ہیں تو ،آپ فی دن  500کیلوریزاستعمال کریں گی جوکہ
 40منٹ تک دوڑنے کے عمل کے برابرہوتاہے یا ½  2گھنٹے کی خریداری کے عمل کے برابرہوتاہے

دیگرفوائد




آپکوکسی قسم کےخصوصی یا اضافی آالت خریدنےکی ضرورت نہیں ہوتی اوراسطرح آپ فارموال ملک،
جراثیم سے پاک کرنے والے آالت اوربوتلوں کے ضمن میں ساالنہ  £450 – 600بچاسکتی ہیں
یہ عمل آپکواپنے بچے کے ساتھ تعلق کوفروغ دینے میں مدد دیتاہے
آپکے پاس ہروقت درست درجہ حرارت پرمبنی خوراک اپنے بچے کےلیے
موجودہوگی۔ ہرعورت کا دودھ تھوڑا سے مختلف ہوتاہے اورآپکادودھ مکمل
طورپرآپ کےبچے کےلیے مناسب اندازمیں پیداکیاگیاہے

صفحہ 3

ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
َ
س َ
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اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
عوامی مقامات پراپنادودھ پالنا
اس کاؤنٹی کاقانون آپکواس بات کی اجازت دیتاہےکہ آپ اپنے بچے کودودھ کسی بھی عوامی مقام پرپالسکتی ہیں
(قانون مساوات )2010۔ اس کا مطلب یہ ہےکہ آپ کہیں بھی اپنے بچے کودودھ پالسکتی ہیں :ریستوران میں ،دکان
میں ،کیفے پر ،تفریحی مرکزمیں ،پارک میں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پرآپ اورآپکے بچے کوجانےکاحق ہے وہاں
پرآپ اسےاپنادودھ پالسکتی ہیں۔
اپنادودھ پالنے کےعمل سے متعلق ترکیبیں اورمشورے
اپنے بچے کودودھ پالنے کے عمل کی بہترین اندازمیں شروعات کرنےکےلیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جوآپ اپنی
مدد کےلیے کرسکتی ہیں:









مقامی بریسٹ فیڈنگ کالس میں جائیں (جگہ کے بارے میں جاننے کےلیے اپنی مڈوائف سے بات کریں یا
انفَینٹ فیڈنگ ٹیم سے بات کریں)۔
اگرآپکوپتہ ہوکہ آپ کابچہ قبل ازوقت پیداہوگا ،یا اگرآپ ذیابیطس کاشکارہوں،تواپنے بچے کے لیے دودھ
کے ضمن میں انفینٹ فیڈنگ ٹیم کے کسی رکن سے بات کریں۔ ہمارے پاس معلوماتی پرچہ موجودہے
جسکانام ہے ‘ ایکسپریسنگ یوؤر ملک اینٹی نیٹلی یعنی اپنے دودھ کوقبل از ضرورت ڈال کررکھنا’ جسے
آپ ہماری ویب سائٹ پردیکھ سکتے ہیں۔
کم سے کم  1گھنٹہ کے لیے یا کم سےکم پہلی خوراک کے دینے کے بعد تک کےلیے اپنے بچے کوفوری
طورپراپنے اوپرلٹائیں۔
اپنے بچےکی پیدائش کے بعدجتناجلدممکن ہواپنے بچےکواپنادودھ پالئیں (زیادہ بہتریہ ہےکہ
پہلےگھنٹےکے اندر) اورپھرجب آپکابچہ چھ گھنٹے کاہونے واالہوتواس سے پہلے اسکودوسری مرتبہ اپنا
دودھ پالئیں۔
اگرآپکومشکل پیش آرہی ہویاآپکابچہ دودھ نہ پیئے تومددکےلیے کہیں۔
اپنے بچے کوبوتل کادودھ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ایساصرف اپنی مڈوائف یا پیڈی آٹریشن (آپ کےبچے
کا ڈاکٹر) کے مشورہ سے کریں۔

اپنے بچے کی دودھ پینے میں مدد کرنا
مڈوائف یا امدادی کارکن جب آپ پہلی دفعہ اپنےبچے کو دودھ پالئیں گی توآپ کی مدد کےلیے موجود ہوں گے۔آپ
سیدھی بیٹھ سکتی ہیں ،اپنی کمرپریا ایک طرف لیٹ سکتی ہیں۔ اس بات کویقینی بنائیں کہ آپ آرام دہ حالت میں ہیں
کیونکہ آپ کوبچے کودودھ پالنے پر کچھ وقت لگ سکتاہے۔
آپ کے بچے کی کون سی حالت ہونی چاہیے






اپنے بچے کوایسی حالت میں رکھیں تاکہ وہ اپنے سراورجسم کوسیدھارکھے۔
اپنے بچے کے سرکے پچھلے حصےکوپکڑکرنہ رکھیں کیونکہ اسکوآزادرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ وہ اپنے سرکوتھوڑا پیچھے کرسکے۔
اپنےبچےکواپنے جسم کے قریب رکھیں۔
اپنےبچےکواپنی چھاتی تک الئیں نہ کہ اپنی چھاتی کوبچے تک لےکرجائیں۔
آپکے بچےکی ناک آپ کے پستان کے سرے کےمخالف ہونی چاہیے۔
صفحہ 4

ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
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اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی

اپنےبچے کواپنی چھاتی کے ساتھ چمٹا کررکھنا
آپ کے بچے کامنہ کھالہوناچاہیے ،اس کی زبان نیچے اورآگے اْئے گی اوراس کی ٹھوڑی،نچالہونٹ اورزبان
کوپہلے چھاتی کومس کرناچاہیے۔

دودھ پالئے کے دوران










آپکےبچے کامنہ کافی کھلےگا۔
ان کے گال بھرے ہوئے اورگول ہونے چاہئیں نہ کہ اندرپچکے ہوئے۔
انکی ناک انکی ٹھوڑی سے آزادہونی چاہیےجب وہ چھاتی کودبائیں۔
ممکن ہے ایسالگے کہ بچہ سانس نہیں لے سکتااگرآپ اپنے بچے کے
سرکوپیچھے پکڑکرنہ رکھیں تووہ اپنے سرکوحرکت دے سکتے ہیں
اگر اسکی ضرورت ہو۔
آپ کی چھاتی کابھوراحصہ(بھورے رنگ کاحصہ) بچےکےاوپروالے ہونٹ کی طرف زیادہ
نظرآناچاہیےبہ نسبت نیچے کے (اپنی چھاتی کواسطرح حرکت نہ دیں کہ جس سے بچے کودودھ پینے
میں پریشانی ہو)۔
ابتدا میں آپکابچہ چھوٹی مقدارمیں دودھ لے گا اوراسکے بعدوقفوں سے آہستگی سے گہرے اندازمیں
دودھ پیے گا۔ دودھ پینے کے عمل کے اختتام پر ،آپ کابچہ آپکےپستان کے ساتھ منہ لگائے گامگردودھ
نہیں پیے گا (یہ بہت عمومی کیفیت ہوتی ہے اس لیے براہ مہربانی اپنے بچے کواپنی سینےسے پرے نہ
ہٹائیں)۔
نگلنے کےعالوہ کوئی آوازنہیں آنی چاہیے ،مثال کے طورپرچٹاخ یا کلک کرنے کی آوازیں۔
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اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
بوتل کےذریعے دودھ پالنا
اپنی چھاتی کادودھ جتنابھی آپ اپنے بچے کودیں وہ فائدہ مندہے اوریہ
خاص طورپر پہلی دفعہ دودھ پالنے کے لیے درست چیزہے۔ ہم جانتے
ہیں اگرآپ کابچہ پہلی غذا آپکے دودھ /چھاتی کادودھ لے تویہ آپ کے
بچے کےپیٹ کے استرپرحفاظتی تہہ بنادیتاہے اوراسطرح یہ الرجیز
،ذیابیطس اورچنبل کی بیماریوں کےخالف تحفظ فراہم کرتاہے۔
اگرآپ اپنےبچے کوبوتل کے ذریعے دودھ دیناچاہیں ،جب آپ اپنےبچے
کودودھ پالئیں ،اسے اپنے قریب رکھیں۔اسے پہلی دفعہ دودھ ایسی حالت
میں پالئیں جب وہ آپکےپیٹ پرلیٹاہواہو۔
آپکےبچےکابہت چھوٹاپیٹ ہے اسلیے انکودودھ کی مقدار 20ملی لیٹرزسے زیادہ پہلی خوراک نہ دیں۔ بچےکواس
وقت دودھ پالئیں جب وہ دودھ کا تقاضاکررہاہو۔یہ بات آسان بات ہے کہ بوتل کے ذریعے دودھ کی زیادہ
مقداربچےکو ملے کیونکہ ان میں دودھ کوکھینچنے کی صالحیت زیادہ ہوتی ہےاوراس طرح وہ موٹاپے
کاشکارہوسکتےہیں اورزندگی کے بعدکے دورمیں وہ ذیابیطس کاشکارہوسکتےہیں۔اس عمل میں سے بچنے
کےلیے ،ان عالمات کودیکھیں جن کےذریعے پتہ چلتاہوکہ بچے نے دودھ لیناختم کردیاہے اوراسطرح دودھ
پالنےکاعمل ختم کردیں۔
ان لوگوں کی تعداد کم سےکم رکھیں جوبچے کودودھ پالتے ہوں تاکہ آپکےبچے کالگاؤاورتحفظ کااحساس زیادہ
بڑھ سکے۔جس حالت میں رکھتے ہوئے آپ بچےکودودھ پالئیں اس حالت کوتبدیل کریں ،مثال کے طورپر ،ایک
دفعہ جب آپ دودھ بچےکوپالئیں تواسکواُلٹے بازو کے ساتھ پکڑکررکھیں اوراسے اپنی باہیں جانب پکڑکررکھیں،
اوراگلی دفعہ جب دودھ پالئیں توبچے کواپنے داہیں بازومیں پکڑکررکھیں اوراپنی داہنی جانب قریب کرکے رکھیں،
اس چیزسے آپکے بچےکےکان میں انفیکشن ہونے کے امکان کم ہوں گے۔
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زچگی
چھاتیوں سےدودھ کی زیادہ مقدارکے حصول کےلیے چھاتیوں کی مالش کاعمل ۔ بنیادی اصول
ہاتھ کے ذریعے یہ عمل درج ذیل وجوہات کی بنیادپرمفیدہوتاہے؛





آپکوکسی آلہ کی ضرورت نہیں ہوتی
یہ بہترہوتاہے کہ پہلے کچھ دنوں میں ابتدائی طورپرنکلنے والے
دودھ کی مقدارکونکال دیاجائے(دودھ کی پہلی مقدارجوکہ جراثیموں
سے بھری ہوتی ہے) ،نہ کےپمپ۔ تاہم پمپس آپ کے دودھ کی
ترسیل کوابھارنےکےلیے اچھے ثابت ہوسکتےہیں۔
یہ آپکوآرام دینے میں مدد دےسکتاہے اگرآپ کافی بھری ہوئی
محسوس کرتی ہوں اورآپکوبچے کوپکڑکررکھنےمیں مشکل
ہورہی ہویا پھرآپ پستان کے ورم کاشکارہوں۔

اپنے دودھ کے بہاؤ کے ضمن میں کسی بھی وقت نرم مالش کاعمل مفیدہوسکتا
ہے اوردودھ کے نکلنےکےعمل کوآسان کرتاہے۔ کچھ منٹ درج ذیل عمل کے
لیے خرچ کریں:








اپنی چھاتیوں پرنرم اندازمیں انگلیوں کے جوڑوں یا ہاتھوں کے ذریعے
تھپتھپائیں یا مالش کریں۔
دبانے کےلیے درست جگہ کوتالش کریں۔ یہ عام طورپرآپ کےپستان
کے سرے کی بنیادسے چندسینٹی میٹرزپیچھے کی طرف ہوتی ہے
جہاں آپ کی چھاتی سخت محسوس ہوتی ہے۔ درست جگہ ممکن ہے ہر
ماں کے حساب سے مختلف ہواس لیے تجربہ کرکے دیکھیں کہ
کسطرح آپ کےلیے یہ چیزکام کرتی ہے۔
اپنی انگلیوں کو ‘سی’ کی شکل میں پکڑکررکھیں۔
آہستگی سے دبائیں اورچھوڑیں ،دبائیں اورچھوڑیں ،اوراس وقت تک اس عمل کوجاری رکھیں جب تک آپ کادودھ
بہناشروع نہ ہوجائے۔ (آپکےبچےکی پیدائش کے بعدیہ عام سی بات ہےکہ پہلے چند دن تک دودھ کی تھوڑی
مقدارنکلتی ہے)
جب دودھ رک جائے ،توچھاتی کےمختلف حصےکے اردگرداپنی انگلیاں گول اندازمیں گھمائیں۔ دبانے
اورچھوڑنےکے عمل کودہرائیں۔ یہی عمل اپنی دوسری چھاتی کےلیے بھی کریں۔

اگرآپکابچہ نیونَیٹل یونٹ (این این یو) میں ہو
اگرآپکابچہ این این یومیں ہے ،توہم سفارش کرتےہیں کہ آپ ہاتھ کے دباؤ کے عمل اورپمپ کے عمل کوجتناجلد ممکن
ہوسکے شروع کریں (مثالی طورپراپنےبچےکی پیدائش کے  2گھنٹوں کے اندر)۔
ہم آپکومشورہ دیتے ہیں کہ  24گھنٹوں کے دوران  8-10باردہری پمپنگ کاعمل شروع کریں بشمول کم سےکم ایک رات
کے وقت اوراس عمل کے دوران  5گھنٹے سے زیادہ وقفہ نہ دیں۔
یادرکھیں یہ آپکے دودھ کے بہاؤکوابھارنےکےلیے ہے ،اسلیے اگرتھوڑی مقدارنکلے توپریشان نہ ہوں۔اس کاامکان زیادہ ہے
کہ آپکو پمپ کواستعمال کرنے سے پہلےیا بعدمیں ہاتھوں کے ذریعے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی جب تک آپکے دودھ
کی مقدارمیں اضافہ نہیں ہوجاتا۔اپنے دودھ کونکالنے کی بہترین جگہ آپ کے بچے کےقریب کی ہوتی ہے ،کیونکہ یہ
چیزآپکے دودھ کےبہاؤمیں مددکرے گی۔اگریہ ممکن نہ ہوتو ،اپنے بچےکی تصویراپنے پاس رکھنےکی کوشش کریں یا بچے
کاکوئی کپڑا اپنے پاس رکھیں جب آپ دودھ نکالیں۔
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زچگی
اپنے بچےکے ساتھ خصوصی تعلق کوقائم کرنا
ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل مختلف انداز سے رابطہ کرتے ہیں اور
آپ اپنے بچے کے ساتھ انفرادی تعلقات کوقائم کریں گے۔
پیٹ پربچے کولٹانے کاعمل صرف والدہ کےلیے نہیں ہوتا؛ آپکابچہ آپکے
سینےکوبھی کافی گرم اورآرام دہ پائے گا۔ بچے اپنے والد کے ساتھ اکثر
خوشی سےگھل مل جاتے ہیں کیونکہ ماں کے دودھ کی خشبوان کی توجہ
پرے ہٹاتی ہے۔
آپ اپنے بچے کی نیپی تبدیل کرسکتے ہیں ،اسے باتھ دےسکتےہیں ،اوراسکے ساتھ آنکھوں کےذریعے رابطہ،
بات چیت،کھیل کود اورپیٹ پرلٹانےکے عمل کے ذریعے تعلق قائم کرسکتے ہیں۔
اپنے نئے بچےکودودھ پالنا
اس بات کاثبوت مالہے کہ جب والدمؤثرطورپرفیصلے میں شامل ہوتے ہیں ،فوائدکوسمجھتےہیں اورمثبت رویہ
کااطالق کرتے ہیں توماؤں کا زیادہ امکان ہوتاہے کہ وہ اپنے بچوں کواپنادودھ پالئیں۔آپکی مدداورحوصلہ افزائی
آپکی شریک حیات کےلیے بہت اہم ہے۔
آپ کیاکرسکتےہیں؟













جتناوقت کام سے لےسکتے ہیں لیں۔
گھریلوکچھ ذمہ داریاں لیں۔
جوبھی مددکی پیش کش کرے تواس کےلینے سے انکارنہ کریں ،یہ چیزآپکواپنے خاندان کے ساتھ وقت
گزارنےکاموقع دے گی۔
اپنی شریک حیات کواپنی مادری جبلتوں کواستعمال کرنےکی اجازت دیں۔
اسکی اپنادودھ پالنے پرحوصلہ افزائی کریں۔اسے بتائیں کہ وہ کتنااچھاکام کررہی ہے۔
اگروہ مشکالت کاشکارہوتواسکےمددلینے کےعمل کی حوصلہ افزائی کریں۔
اگرآپ بوتل کے ذریعے بچےکودودھ پالرہےہیں توکام کی سرگرمیوں کومل کرکریں۔
جب مڈوائف /ہیلتھ وزیٹرآئے توآپ وہیں رہیں اوراس عمل میں شامل رہیں۔
اس بات پرنظررکھیں کہ آپکےپاس کتنےمہمان آتےہیں اوروہ کتناعرصہ رہتے ہیں۔
اپنے ساتھی کوباقاعدگی سےخوراک اورمشروب دیں تاکہ وہ اپنی قوت کی سطح کوبحال رکھے۔
جب آپ کابچہ سوجائے تواپنے ساتھی کوسونے کے لیے کہیں۔
بچےکے ساتھ کھیلیں ،اسکوباتھ کروائیں اوراسے چہل قدمی کےلیے ساتھ لےکرجائیں۔

سب سے اہم یہ کہ اپنے نئےبچےکے ساتھ مل کرجووقت آپکے پاس ہواس سے لطف اندوزہوں۔
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زچگی
تعلقات کی تعمیرکرنا
دیکھ بھال جومحبت ،ذمہ داری،تسلسل اورتحفظ پرمبنی ہوتی ہے وہ بچوں کونشونماپانے،دنیاکے بارےمیں
سیکھنے ،محفوظ محسوس کرنے،چاہے جانے اوردیکھ بھال کے قابل کرتی ہے۔یہ ایک مثالی طریقہ ہے
جس کےذریعے آپکابچہ مثبت تعلقات کوفروغ دے سکتاہےاوراس کادماغ بہترممکنہ اندازسے نشونما
پاسکتاہے۔ کیاآپکوپتہ ہے کہ بچے آپکے چہرے کودیکھنااورآپکی آوازکوسنناپسندکرتے ہیں؟
اپنے بچے کے ساتھ محبت بھرے تعلقات قائم رکھنے میں مدد دینے کےلیے کیوں نہ درج ذیل اقدامات
کیے جائیں:






تصورکریں کہ ان کوچیزیں کیسے لگتی ہیں اوروہ انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔
اپنے بچے کے ساتھ آنکھوں کے ذریعے بہت زیادہ رابطہ کریں۔
ان سے بات کریں اوران کی بچگانہ آواز کی نقل کریں۔
مسکراہٹ پرمبنی چہرے کے اثرات کااظہارکریں۔
نرم انداز میں بہت زیادہ بچے کو َمس کریں۔

یہ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ پیارسے دبوچنا یا اپنے بچے کواٹھاکررکھنے کاعمل بچوں کی عادات
کوخراب کرتاہے؛ آپ کےبچے کوضرورت ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے
اوروہ محسوس کرے کہ وہ محفوظ ہے۔جن بچوں کو باقاعدگی سے رونے کےلیے چھوڑدیاجاتاہے ان
میں دباؤ کی سطح کافی بلندہوتی ہے جوکہ دماغی نشونماکوروکتی ہے ۔ اس لیے اگروہ رو رہا ہوتو
الزمی طورپراپنے ردعمل کااظہارکریں۔
رابطہ کی تفصیالت
انفینٹ فیڈنگ ٹیم رابطہ کےلیے دستیاب ہے:
فون0781 606 1633 :
سوموار سے جمعہ  8.30سے  4.30تک اور کچھ ویک اینڈزپربھی دستیاب ہے۔
ہم بذریعہ فون آپ کومدددے سکتے ہیں یا ہسپتال میں آپ سے مالقات کاانتظام کرسکتے ہیں۔ ہمیں آپ
کے اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلقہ خدشات اورپریشانیوں اورحاملہ ہونے کے عرصہ کے
دوران (مثال کے طورپراگرآپکوذیابیطس ہے یا آپکوپتہ ہوکہ آپ کابچہ قبل ازوقت پیداہونے واالہے)
آپ سے دودھ نکالنے کے عمل کے متعلق بات کرنےپرخوشی ہوتی ہے۔
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ینڈویل اینڈ َویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس
َ
س َ
این ایچ ایس

اپنے بچے کودودھ پالنے سے متعلق رہنمائی کا کتابچہ
والدین بننےوالے اشخاص کےلیے معلومات اور مشورہ

زچگی
مزید معلومات
مقامی اورقومی سطح پربہت سی مدد چھاتیوں کے ذریعے دودھ پالنے سےمتعلق آپ کے لیے دستیاب ہے۔
اگرآپ کے خیال میں آپکوبریسٹ فیڈنگ کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے تو ،مڈوائف ،ہیلتھ وزیٹر یا
انفینٹ فیڈنگ ٹیم آپکوآپکے عالقے میں بریسٹ فیڈنگ پیئرسپورٹرزکے ذریعے مدد فراہم کرسکتی ہے۔
مقامی رابطے
انفینٹ فیڈنگ ٹیم
فون0781 606 1633:
ویب سائٹwww.swbh.nhs.uk/services/infant-feeding-team ُ:
ینڈویل بریسٹ فیڈنگ نَیٹ َورک
َ
س َ
فون0750 577 5357 :
قومی رابطے
بریسٹ فیڈنگ مدرز:
ایسوسی ایشن آف َ
فون0300 330 5453 :
ویب سائٹwww.breastfeedingnetwork.org.uk :
ال لیچے لیگ:
فون0845 120 2918 :
ویب سائٹwww.laleche.org.uk :
اگرآپ کسی قسم کی ترمیم یا بہتری کے اقدامات اس معلوماتی کتابچے کے ضمن میں تجویزکرناچاہتے ہیں توبراہ مہربانی
کمیونیکیشنزڈیپارٹمنٹ سے فون نمبر 0121 507 5495پررابطہ کریں یا

swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net

پرای میل بھیجیں۔

صحت اور دیکھ بھال سے متعلقہ
معلومات جس پرآپ بھروسہ کرسکتے
ہیں
معلومات کامعیار

 تصدیق شدہ ُرکن
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