আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
গর্ভ ধারণের জন্য আপন্াণে অভর্ন্ন্দন্। এই পুভিোটি আপন্াণে ইভতবাচে সম্পেভ গড়ণত সাহায্য ও সহায়তা প্রদান্ েরণব এবং
আপন্ার সন্তান্ণে বুণের দুধ খাওয়াণন্ার বযাপাণর পরামর্ভ প্রদান্ েরণব।

আপনার সন্তাকনর সাকথ্ সম্পেে গকে ততালা
আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান্ থেণে থদখা থগণে থয্, আপন্ার সন্তান্ য্খন্ আপন্ার গণর্ভ োণে তখন্ থস হাই থতাণে, ভন্ণজর বুণড়া আঙ্গুে থচাণে,
ঘুমায়, বযায়াম েণর এবং আরাণমর জন্য অবস্থান্ পভরবতভ ন্ েণর। এটা র্াবণত খুবই অবাে োণগ থয্ এগুণোর সবভেেু ই ঘটণে
আপন্ার গণর্ভ । প্রায় 20 সপ্তাহ বয়স থেণেই আপন্ার সন্তান্ র্ণের প্রভত সাড়া ভদণত থর্ণখ এবং থস েণ্ঠস্বর ভচন্ণত আরম্ভ েণর। এ
োরণে, আপন্ার সন্তাণন্র সাণে সম্পেভ গণড় তু েণত ভন্ণজণে সাহায্য েরার জন্য আপভন্ ভন্ণচর ভবেয়গুণোণত সময় বযয় েরণত
পাণরন্:





আপন্ার সন্তাণন্র সাণে েো বো।
গান্ বাজাণন্া- থয্মন্ আপন্ার ভপ্রয় সংগীত অেবা থোণন্া মৃদু ও থোমে সংগীত।
আপন্ার সঙ্গীণেও এণত থয্াগ ভদণত বেণত পাণরন্ োরে আপন্ার সন্তান্ তার েণ্ঠস্বরও ভচন্ণত পারণব।
আপন্ার থসান্ামভের এেটি ন্াম ভদণত পাণরন্ এবং আপন্ার সন্তান্টি থদখণত থেমন্ হণব েল্পন্ায় তার এেটি েভব আঁোর থচষ্টা
েরণত পাণরন্।

আপভন্ য্তটা স্বভিণত োেণবন্ আপন্ার সন্তান্ও ততটা স্বভিণত োেণব। আপভন্ আপন্ার থসান্মাভেণে মৃদু চাপড় ভদণত পাণরন্
এবং থদখণবন্ আপন্ার সন্তান্ আপন্ার স্পণর্ভর প্রভত সাড়া ভদণয় ন্ড়াচড়া েরণে অেবা
পা েুঁ ড়ণে।
গর্ভ বতী হওয়া ও মা হওয়া অণন্ে োরণে উণেগজন্ে ও চাপয্ুক্ত হণয় উঠণত পাণর।
আপন্ার সন্তাণন্র মভিষ্ক সবসময়ই গণড় উঠণে এবং আপভন্ য্ভদ চাপ, উণেগ অেবা
হতার্ থবাধ েণরন্ তাহণে এটি আপন্ার সন্তাণন্র গঠণন্ প্রর্াব থেেণত পাণর।
আপন্ার অন্ুর্ূভত, র্ীভত ও প্রতার্যা সম্পণেভ অন্যণদর সাণে েো বেুন্। আপন্ার
য্ভদ মণন্ হয় থয্ আপভন্ হতার্ার মধয ভদণয় য্াণেন্ তাহণে অন্ুগ্রহ েণর আপন্ার
ধাত্রীর সাণে েো বেুন্, ভতভন্ আপন্াণে সাহায্য েরণত পারণবন্।

গাকয় গাকয় সংস্পিে
আপন্ার সন্তান্ জন্ম থন্য়ার পর, তা আপন্ার সন্তান্ পাভন্ণত জন্ম োর্ েরুে, স্বার্াভবের্াণব জন্মগ্রহে েরুে,
ভসজাভরয়ান্ অেবা েরণসপ থয্ থোণন্া পদ্ধভতণতই থহাে ন্া থেন্, আপন্াণে গাণয় গাণয় সংস্পর্ভ োণর্র সুণয্াগ থদয়া হণব।
গাণয় গাণয় সংস্পর্ভ আপন্ার সন্তান্ণে প্রর্ান্ত েণর য্া তার চাণপর মাত্রা েমায় এবং বন্ধণন্ আবদ্ধ হওয়ার প্রভিয়াণে ত্বরাভিত
েণর। অন্যান্য সুভবধার মণধয রণয়ণে আপন্ার সন্তান্ণে ভন্ণচর ভবেয়গুণোণত সাহায্য েরা:





উষ্ণ, প্রর্ান্ত ও ভন্রাপদ থবাধ েরা
স্বার্াভবে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দণন্র ধারা বজায় রাখা
তার থরাগ প্রভতণরাধ ক্ষমতা গণড় তু েণত শুরু েরা
রণক্ত ভচভন্র উপভস্থভত স্বার্াভবে মাত্রায় রাখা (জণন্মর সময় আপন্ার সন্তান্ প্রতযার্ার তু েন্ায় থোট হণয় োেণে ভেংবা
আপন্ার ডায়াণবটিস থেণে োেণে এটি ভবণর্ের্াণব গুরুত্বপূেভ)

পাতা 1

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
গাণয় গাণয় সংস্পণর্ভর সময় আপন্ার র্রীর আপন্ার িন্য্ুগেণে বুণের দুধ খাওয়াণন্ার উপয্ুক্ত েণর গণড় তু েণত সাহায্য েরার জন্য
হরণমান্ও উৎপাদন্ েরণব।

তখকত চাওয়ার ইনিতসমূহ
আপন্ার সন্তাণন্র য্খন্ খাবার প্রণয়াজন্ হণব তখন্ থস আপন্াণে ইর্ারা ভদণত োেণব য্াণে বো হয় 'খাওয়াণন্ার ইভঙ্গত'। এর মণধয অন্তর্ুভ ক্ত হণত
পাণর:



হাই থতাো বা মুখর্ভঙ্গ েরা
আঁকুপাঁকু েরা- আপন্ার সন্তান্ তার মুখ খুণে থরণখ মাো এভদে ওভদে থঘারাণত োেণব থয্ন্ থস খাবার খুঁজণে









মাো উণতােন্ েরা/মাো আগুভপেু েরা
োো ঝরাণন্া
চাটা - ভজহ্বা থবর েরা, থঠাঁট চাটা
সতেভ হণয় উঠা-চারভদণে তাোণন্া
হাত ও পা ন্াড়াণন্া থয্ন্ থবর্ খাভন্েটা আড়ণমাড়া ভদণে
তার হাণতর মুভি/আঙ্গুে/েম্বে থচাো বা থচাোর থচষ্টা েরা
োন্না হণো খাওয়াণত থদরী হওয়ার ইভঙ্গত এবং থসণক্ষণত্র আপন্ার সন্তান্ প্রায়র্ই খাওয়া শুরু েরার পণক্ষ য্ণেষ্ট অপ্রস্তুত হণয়
পড়ণব।

এরেম ঘটণে, তাণে র্ান্ত েরণত আেণতার্াণব ধরুন্, চাপড় ভদন্ এবং তার সাণে েো বেুন্। আপন্ার ভর্শুর প্রভত খুব থবভর্ মণন্াণয্াগ ভদণয় তাণে
অেবভ েণর তু েণবন্ ন্া; মণন্ রাখণবন্ থস এেটি অন্ধোর, উষ্ণ, থোট্ট এেটি স্থান্ থেণে বৃহৎ, উজ্জ্বে, উচ্চ র্েময় পৃভেবীণত আসণব।
আপন্ার সন্তান্ আপন্ার গাণয় গাণয় থেণগ োোর সময়, আপভন্ থদখণবন্ থয্ থস আপন্ার িণন্র ভদণে তার মাো ভদণয় গুঁতাণন্ার থচষ্টা েরণে। আপন্ার
সন্তান্ণে এটি েরণত ভদন্ এবং থস ভন্ণজই িন্ খুঁণজ ভন্ণত পারণব।

পাতা 2

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
বুকের দুধ খাওয়াকনার সুনবধাগুকলা েী েী?
অণন্েগুণো োরণে আমরা বুণের দুধ খাওয়াণন্ার বযাপাণর উৎসাভহত েভর। এণত আপভন্ ও আপন্ার সন্তান্ উর্ণয়র জন্যই উপোর রণয়ণে
য্ার মণধয অন্তুর্ুভ ক্ত রণয়ণে:
আপনার সন্তাকনর জনয সুনবধা
•

আপন্ার সন্তাণন্র আভিে থরাগসমূহ (থপণট সংিমে) ও ডায়ভরয়া হওয়ার সম্ভাবন্া েম োেণব

•

আপন্ার সন্তাণন্র োণন্র সংিমে, পাভন্বাভহত সংিমে ও বুণের সংিমে হওয়ার সম্ভাবন্া েম োেণব

•

পরবতী জীবণন্ আপন্ার সন্তাণন্র ডায়াণবটিস হওয়ার ও মুটিণয় য্াওয়ার সম্ভাবন্া েম োেণব। আপন্ার ডায়াণবটিস হণয় োেণে
আপন্ার সন্তাণন্র ডায়াণবটিস হওয়ার ঝুঁ ভে থবভর্ রণয়ণে এবং বুণের দুধ খাওয়াণন্ার মাধযণম আপভন্ এই ঝুঁ ভে েমাণত সাহায্য
েরণত পাণরন্

•

আপন্ার সন্তাণন্র হাঁপাভন্, এেভজমা ও এোভজভ হওয়ার সম্ভাবন্া েম োেণব

•

আপন্ার সন্তাণন্র েো বোর দক্ষতা উন্নত হণব

•

এটি ভর্শুণদর হঠাৎ মৃতুযর েক্ষেগুণোর (ন্বজাতে মৃতুয) োরণে আপন্ার সন্তাণন্র মারা য্াওয়ার সম্ভাবন্া েভমণয় থদণব

•

আপন্ার সন্তান্ অোণে র্ূ ভমি হণয় োেণে বুণের দুধ খাওয়াণন্া তার মভিষ্ক, থেন্দ্রীয় স্নায়ুতি ও দৃভষ্টর্ভক্তর উন্নভত ঘটাণব।
আপন্ার সন্তান্ অোণে র্ূ ভমি ভর্শুণদর থন্ণিাটাইভজং এন্ণটণরাণোোইটিস (Necrotising Enterocolitis) ন্ামে সম্ভাবয
মারাত্মে অবস্থায় পভতত হওয়ার সম্ভাবন্া খুবই েম োেণব।

আপনার জনয সুনবধা
•

আপন্ার িন্ ও ভডম্বার্ণয়র েযান্সার এবং অভিওণপাণরাভসস (হাণড়র র্ঙ্গুরতা) থরাগ হওয়ার সম্ভাবন্া েম োেণব

•

আপন্ার সন্তান্ জন্মদাণন্র পর ভবেণ্ণতায় থর্াগার সম্ভাবন্া েম োেণব

•

আপভন্ য্ভদ আপন্ার সন্তান্ণে িমাগতর্াণব বুণের দুধ খাওয়াণত োণেন্ তাহণে আপভন্ প্রভতভদন্ 500 েযােভর বযবহার
েরণবন্ য্া 40 ভমভন্ট থদৌড়াণন্া অেবা 2½ ঘন্টা র্ভপং েরার সমান্!

অনযানয সুনবধা
•

আপন্াণে েমুভো দুধ, জীবােুমুক্তেরে সরঞ্জাম ও থবাতণের মত ভবণর্ে ও অভতভরক্ত
সরঞ্জামাভদ ভেন্ণত হণবন্া য্া £450-600 পভরমাে অেভ বাঁভচণয় থদণব

•

এটি আপন্াণে আপন্ার সন্তাণন্র সাণে সম্পেভ উন্নয়ণন্ সাহায্য েরণব

•

আপন্ার সন্তাণন্র জন্য সঠিে তাপমাত্রার খাবার আপন্ার োণে সবভদাই ের্য োেণব।
প্রণতযণের দুধই সামান্য আোদা এবং আপন্ার দুধ আপন্ার সন্তাণন্র জন্যই ভন্খুঁতর্াণব ততভর

পাতা 3

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
জনসমকে বুকের দুধ খাওয়াকনা
এণদণর্র আইণন্ থয্ণোণন্া জন্সমাগণমর স্থাণন্ আপন্ার বুণের দুধ খাওয়াণন্ার অভধোর সুরভক্ষত রণয়ণে (সমতা আইন্ 2010) (The Equality Act
2010)। এর অেভ হণো আপভন্ থয্খাণন্ ইো বুণের দুধ খাওয়াণত পাণরন্: থোণন্া থরণিারাঁয়, থদাোণন্, েযাণেণত, অবোর্ণেণন্দ্র, থোণন্া পাণেভ আক্ষভরে অণেভই থয্সব স্থাণন্ আপন্ার সন্তান্ ও আপন্ার প্রণবর্াভধোর রণয়ণে থসসব স্থাণন্ই আপভন্ বুণের দুধ খাওয়াণত পাণরন্।

আকরা ভাকলাভাকব বুকের দুধ খাওয়াকনার পরামিে ও উপকদি
সণবভাতমর্াণব বুণের দুধ খাওয়াণন্া শুরু েরণত ভন্ণজর সুভবধাণেভ আপন্ার ভেেু েরেীয় রণয়ণে:
•

বুণের দুধ খাওয়াণন্া ভবেয়ে স্থান্ীয় এেটি ক্লাণস থয্াগ ভদন্ (থসটি খুঁণজ থপণত আপন্ার ধাত্রীণে ভজণেস েরুন্ অেবা ইন্েযান্ট
ভেভডং টিমণে (Infant Feeding Team) থোন্ েরুন্)।

•

আপন্ার য্ভদ জান্া োণে থয্ আপন্ার সন্তান্ অোণে র্ূ ভমি হণব অেবা আপন্ার য্ভদ ডায়াণবটিস হণয় োণে তাহণে আপন্ার
বাচ্চার জন্য িন্ থচণপ দুধ থবর েরা সম্পণেভ ইন্েযান্ট ভেভডং টিণমর থোণন্া সদণসযর সাণে েো বেুন্। ‘প্রসবপূবভোণে আপন্ার
িন্ থচণপ দুধ থবর েরা’ ন্াণম আমাণদর এেটি ভেেণেট রণয়ণে য্া আপভন্ আমাণদর ওণয়বসাইণট থদখণত পাণরন্।

•

য্ত দ্রুত সম্ভব েমপণক্ষ 1 ঘন্টার জন্য অেবা প্রেমবার বুণের দুধ খাওয়াণন্ার পর পয্ভন্ত আপন্ার সন্তাণন্র সাণে গাণয়
গাণয় সংস্পর্ভ রাখুন্

•

জণন্মর পর য্ত দ্রুত সম্ভব (উতম হণো প্রেম ঘন্টার মণধয) আপন্ার সন্তান্ণে বুণের দুধ খাওয়ান্, এবং তারপর আপন্ার
সন্তাণন্র বয়স েয় ঘন্টা হওয়ার পূণবভ ভেতীয়বার খাওয়ান্।

•

আপন্ার োণে য্ভদ অসুভবধাজন্ে মণন্ হয় অেবা আপন্ার সন্তান্ য্ভদ থখণত ন্া চায় তাহণে সাহায্য চান্।

•

আপন্ার সন্তান্ণে থোণন্া থবাতণের দুধ থদয়ার থচষ্টা েরণবন্ ন্া - থেবেমাত্র আপন্ার ধাত্রীর অেবা ভর্শুভবণর্েণের (ভর্শুর
ডাক্তার) পরামর্ভিণমই তা থদয়া থয্ণত পাণর।

আপনার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াকনাকত সাহাযয েরা
আপভন্ য্খন্ প্রেমবার আপন্ার সন্তান্ণে বুণের দুধ খাওয়াণবন্ তখন্ এেজন্ ধাত্রী অেবা এেজন্ সহায়তােমী আপন্াণে সাহায্য েরণত উপভস্থত
োেণবন্। আপভন্ উণঠ বণস, ভচৎ হণয় অেবা পার্ ভেণর শুণয় োেণত পাণরন্। আপভন্ য্খন্ ভেেু সময় ধণর আপন্ার সন্তান্ণে বুণের দুধ খাওয়াণবন্
তখন্ আপভন্ য্াণত স্বভি থবাধ েরণত পাণরন্ তা ভন্ভিত েরুন্।
আপনার সন্তানকে তেমন অবস্থাকন রাখকবন






আপন্ার
আপন্ার
আপন্ার
আপন্ার
আপন্ার

সন্তান্ণে
সন্তাণন্র
সন্তান্ণে
সন্তান্ণে
সন্তাণন্র

এমন্ অবস্থাণন্ রাখুন্ য্াণত থস তার মাো ও র্রীর এেই সমতণে থরণখ শুণয় োেণত পাণর।
মাোর ভপেন্টা ধণর রাখণবন্ ন্া োরে এটি ভপেন্ভদণে হােোর্াণব থদাোর জন্য মুক্ত োো দরোর।
আপন্ার র্রীণরর সাণে জভড়ণয় ভন্ন্।
িণন্র োণে আন্ুন্, আপন্ার িন্ণে সন্তাণন্র ভদণে থন্ণবন্ ন্া।
ন্াে আপন্ার িণন্র থবাঁটার ভবপরীত ভদণে োো প্রণয়াজন্।

পাতা 4

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
আপনার সন্তানকে আপনার স্তকনর সাকথ্ স্পিে েরাকনা
আপন্ার সন্তাণন্র মুখ থখাো োো দরোর, তার ভজহ্বা থবর হণব ও সম্মুখবতী হণব এবং তার েুঁতভন্, ভন্ণচর থঠাঁট ও ভজহ্বা প্রেণম িন্ স্পর্ভ েরণব।
খাওয়াকনার সময়
•

আপন্ার সন্তাণন্র মুখ সম্পূেভ থখাো োেণব।

•

তাণদর গাে পভরপূেভ ও থগাোেৃ ভত হণব, চু পসাণন্া ন্য়।

•

তার ন্াে োেণব মুক্ত আর তার েুঁতভন্ িণন্র মণধয প্রণবর্ েরাণন্া োেণব।
এ অবস্থায় থদণখ মণন্ হণত পাণর থয্, ভর্শুটি শ্বাস ভন্ণত পারণে ন্া ভেন্তু
আপভন্ য্ভদ আপন্ার সন্তাণন্র মাোর ভপেন্টা ন্া ধণর রাণখন্ তাহণে তার
প্রণয়াজণন্র সময় থস তার মাো সরাণত পারণব।

•

আপন্ার অযাভরওোর (িণন্র বাদামী অঞ্চে) থবভর্রর্াগ অংর্ ভর্শুর ভন্ণচর
থঠাঁণটর চাইণত উপণরর থঠাঁণটর ভদে থেণে দৃর্যমান্ োেণত হণব (তাই বণে
থসরূপ েরণত ভগণয় আপন্ার িণন্র অবস্থান্ পভরবতভ ন্ েরণবন্ ন্া োরে তাণত
খাওয়ায় অসুভবধা ঘটণত পাণর)।

•

আপনার সন্তান প্রথ্ম নদকে অল্প অল্প েকর চু ষকব তারপর তথ্কম তথ্কম ধীকর ধীকর গভীরভাকব চু ষকব। এেবার খাওয়াকনা তিষ
হকল আপনার সন্তান 'নবনেপ্তভাকব চু ষকব' (এটি স্বাভানবে, অনুগ্রহ েকর আপনার সন্তানকে স্তন তথ্কে ছানেকয় তনকবন না)।

•

গোধঃেরণের র্ে োড়া থসখাণন্ আর থোণন্া র্ে োো উভচত ন্য়, উদাহরেস্বরূপ থোণন্া চাপড়াণন্া বা ভক্লণের র্ে।

খাওয়াকনা তিকষ
•

আপন্ার সন্তান্ ভন্জ থেণেই িন্ থেণড় থদণব।

•

আপন্ার িণন্র থবাঁটা স্বার্াভবে আেৃ ভতর োেণব, ভর্তণর থ াোণন্া বা মুড়াণন্া োেণব ন্া।

পাতা 5

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
তবাতকল দুধ খাওয়াকনা
আপন্ার সন্তান্ণে আপভন্ য্তটু কুই বুণের দুধ ভদন্ ন্া থেন্ তা সবই উপোরী
এবং ভবণর্ে েণর তার প্রেম খাবাণরর বযাপাণর এেো সভতয। আমরা জাভন্ থয্,
আপন্ার সন্তাণন্র প্রেম খাবারটি য্ভদ হয় বুণের দুধ/িণন্র দুধ তাহণে তা
আপন্ার সন্তাণন্র থপণটর থর্তর এেটি ির ততভর েরণব এবং এর্াণব
তাণে অযাোভজভ, ডায়াণবটিস ও এেভজমা থেণে সুরক্ষা প্রদান্ েরণব।
আপভন্ য্ভদ আপন্ার সন্তান্ণে থবাতণের খাবার খাওয়াণত পেন্দ েণরন্ তাহণে
আপন্ার সন্তান্ণে খাওয়াণন্ার সময় তাণে ভন্ভবড়র্াণব জভড়ণয় রাখুন্। প্রেবার
খাবার থদণবন্ তখন্ই য্খন্ আপন্ার সন্তান্টি আপন্ার সাণে গাণয় গাণয় থেণগ
োো অবস্থায় রণয়ণে।
আপন্ার সন্তাণন্র থপট খুবই থোট তাই প্রেম খাবার ভহণসণব তাণে 20 ভমভেভেটাণরর থবভর্ থদণবন্ ন্া। আপন্ার সন্তান্ তার খাবাণরর
ইভঙ্গত প্রদাণন্র সময়ই থেবে খাবার খাওয়াণন্ার থচষ্টা েরুন্। থবাতণের খাবার খাওয়া থোণন্া ভর্শুণে তার থচােে প্রভতভিয়ার োরণে
খুব সহণজই অভতভরক্ত খাইণয় থদয়াটা ভবভচত্র ন্য় য্া পরবতীণত তার মুটিণয় য্াওয়া বা ডায়াণবটিস হওয়ার সম্ভাবন্া বাভড়ণয় ভদণত
পাণর। এ সমসযা এড়াণত আপন্ার সন্তাণন্র খাওয়া থর্ে েরার ইভঙ্গতগুণোর ভদণে ন্জর ভদন্ এবং খাওয়াণন্া থর্ে েরুন্।
আপন্ার সন্তাণন্র সম্পৃক্ততা ও ভন্রাপতার থবাধ বৃভদ্ধ েরণত আপন্ার সন্তান্ণে থয্সব থোেজন্ খাইণয় থদয় তাণদর সংখযা সবভভন্ম্ন
রাখার থচষ্টা েরুন্। আপভন্ আপন্ার সন্তান্ণে থয্ পার্ থেণে খাবার খাওয়ান্ তা পভরবতভ ন্ েরুন্, উদাহরেস্বরূপ, এেবার
খাওয়াণন্ার সময় আপন্ার সন্তান্ণে বাম বাহুণত ধরুন্ ও আপন্ার বাম পাণর্ জভড়ণয় ভন্ন্, এবং পণররবার আপন্ার সন্তান্ণে ডান্
বাহুণত ধরুন্ এবং আপন্ার ডান্ পাণর্ জভড়ণয় ভন্ন্; এণত আপন্ার সন্তাণন্র োণন্র সংিমণের সম্ভাবন্া েণম য্াণব।

পাতা 6

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
স্তন মযাকসজ এবং হাত নদকয় তচকপ দুধ তবর েরা - তমৌনলে ধারণা
হাণতর সাহাণয্য দুধ থবর েরাটা উপোরী, োরে;
•

আপন্ার থোণন্া সরঞ্জাণমর প্রণয়াজন্ হয় ন্া

•

প্রেম েণয়ে ভদণন্ থোণোস্ট্রাম (র্ােদুধ বা প্রেম দুধ য্া এভন্টবভডণত পূেভ)
সরাণন্ার জন্য থোণন্া পাণম্পর চাইণত বরং এ পদ্ধভতই উতম। তণব আপন্ার
সরবরাহ বাড়াণত পাম্প র্াণো োজ েরণত পাণর।

•

আপন্ার িন্ র্ারী থবাধ হণে এবং সন্তান্ণে িণন্ মুখ থদয়াণত থবগ থপণত হণে
অেবা িন্প্রদাণহ র্ু গণে পদ্ধভতটি আপন্াণে মুভক্ত থপণত সাহায্য েরণত পাণর

আপন্ার দুধ প্রবাভহত েরণত এবং দুধ থবর েরা সহজতর েরণত মৃদর্
ু াণব িন্ মযাণসজ
েরার পদ্ধভতটি থয্ণোণন্া সময় বযবহার েরা থয্ণত পাণর। েণয়ে ভমভন্ট সময় বযয় েরুন্;


ঁ অেবা হাত ভদণয় আপন্ার িণন্ মৃদর্
আপন্ার আঙ্গুণের ভগট
ু াণব আঘাত েরা বা
মযাণসজ েরা



চাপ থদয়ার জন্য উপয্ুক্ত স্থান্ খুঁণজ থবর েরা। এটি আপন্ার িন্বৃণন্তর থগাড়া
থেণে েণয়ে থসভন্টভমটার থপেণন্ হণয় োণে থয্খাণন্ আপন্ার িন্
তু েন্ামূেের্াণব দৃঢ় বণে অন্ুর্ূত হয়। সঠিে অবস্থান্টি এেজন্ মা থেণে
অন্যজণন্র থক্ষণত্র ভর্ন্ন হণত পাণর তাই আপন্ার থক্ষণত্র থোন্টি োজ েণর তা
য্াচাই েণর থদণখ ভন্ন্






আপন্ার আঙ্গুেগুণোণে ‘C’ এর মত েরুন্
মৃদর্
ু াণব চাপুন্ ও োড়ুন্, চাপুন্ ও োড়ুন্, এবং আপন্ার দুধ প্রবাভহত হণত
আরম্ভ ন্া েরা পয্ভন্ত এ প্রভিয়া চাভেণয় য্ান্। (আপন্ার সন্তাণন্র জণন্মর পর
প্রেম েণয়েভদন্ অতযন্ত অল্প পভরমাণে দুধ সংগৃহীত হওয়াটাই স্বার্াভবে)
দুধ আসা বন্ধ হণে আপন্ার িণন্র অন্য থোণন্া অঞ্চে থেণে দুধ ন্ামাণত আপন্ার আঙ্গুেগুণো বৃতাোণর থঘারান্। চাপ
থদয়া ও থেণড় থদয়ার প্রভিয়াটির পুন্রাবৃভত েরুন্। আপন্ার অন্য িন্টির জন্যও এেই প্রভিয়া অন্ুসরে েরুন্।

আপনার সন্তান যনদ নবজাতে ইউননট (Neonatal Unit) (NNU)-এ থ্াকে
আপন্ার সন্তান্ য্ভদ NNU-এ োণে তাহণে আমাণদর পরামর্ভ হণো, আপভন্ হাণতর সাহাণয্য এবং পাম্প বযবহার েণর য্ত দ্রুত
সম্ভব দুধ থবর েরা শুরু েরুন্ (আপন্ার সন্তাণন্র জণন্মর 2 ঘন্টার মণধয হণে র্াণো হয়)।
আমাকদর পরামিে হকলা আপনন রাকত েমপকে এেবার সহ 24 ঘন্টায় 8-10 বার ডাবল পানম্পং েরকবন এবং দুইবার দুধ তবর েরার
মকধয 5 ঘন্টার তবনি সময় নবরনত তদকবন না।
মণন্ রাখণবন্ এটি েরা হয় আপন্ার দুণধর প্রবাহণে ত্বরাভিত েরণত, তাই আপভন্ য্ভদ পভরমাণে অল্প পান্ তাহণে দুভিন্তা েরণবন্ ন্া। শুরুর সময়
পাম্প বযবহাণরর আণগ অেবা পণর আপন্ার দুণধর প্রবাহ বৃভদ্ধ ন্া হওয়া পয্ভন্ত আপন্ার হাণতর সাহাণয্য দুধ থবর েরার প্রণয়াজন্ হণত
পাণর। আপন্ার সন্তাণন্র োোোভে অবস্থান্ েরাটাই হণো দুধ থবর েরার উতম স্থান্, এটি আপন্ার দুণধর ভন্ম্নমুখী প্রবাণহর প্রবেতা
বাড়াণত সাহায্য েরণব। য্ভদ এটি সম্ভব ন্া হয় তাহণে দুধ থবর েরার সময় আপন্ার সন্তাণন্র এেটি েভব অেবা তার থোণন্া
োপড় আপন্ার ঠিে োোোভে রাখার থচষ্টা েরুন্।

পাতা 7

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
সন্তাকনর সাকথ্ আপনার ননকজর নবকিষ বন্ধন গকে ততালা
মা ও বাবা তাণদর সন্তান্ণদর প্রভত সম্পূেভ ভর্ন্নর্াণব সাড়া প্রদান্ েণর োণেন্ এবং আপভন্ তা
েণর োণেন্ আপন্ার সন্তাণন্র সাণে আপন্ার ভন্জস্ব সম্পণেভ র ভদে থেণে।
গাণয় গাণয় সংস্পণর্ভর ভবেয়টি শুধু মাণয়ণদর জন্য ন্য়; আপন্ার সন্তাণন্র োণে
আপন্ার বুেটিণে উষ্ণ ও আরামদায়েও মণন্ হয়। মাণয়র দুণধর গণন্ধ মণন্াণয্াগ ন্ষ্ট
হণে ভর্শুরা প্রায়ই তাণদর বাবাণদর সাণে সুখী অবস্থায় অবস্থান্ েণর।
আপভন্ আপন্ার সন্তাণন্র ন্যাভপ পভরবতভ ন্ েণর ভদণত পাণরন্, তাণে থগাসে েভরণয়
ভদণত পাণরন্, এবং থচাণখ থচাখ রাখা, েো বো, থখোধূো েরা এবং গাণয় গাণয়
থেণগ োেণত পাণরন্।
আপনার নতু ন সন্তানটিকে খাবার খাওয়াকনা
প্রমাণে থদখা থগণে থয্, মাণয়ণদর পণক্ষ বুণের দুধ খাওয়াণন্া শুরু েরা ও চাভেণয় য্াওয়ার সম্ভাবন্া তখন্ই থবভর্ োণে য্খন্ বাবারা থসই ভসদ্ধান্ত
গ্রহণের থক্ষণত্র সভিয় র্ূ ভমো রাণখন্, এর উপোরীতা বুঝণত পাণরন্ এবং এেটি ইভতবাচে দৃভষ্টর্ভঙ্গ থপােে েণরন্। আপন্ার সঙ্গীর জন্য
আপন্ার সহায়তা ও উৎসাহ অতযন্ত গুরুত্বপূেভ।
আপনন েী েরকত পাকরন?
•

েমভস্থে থেণে য্তদূর সম্ভব সময় থবর েরুন্

•

ভেেু গৃহস্থােী োণজর দাভয়ত্ব গ্রহণের জন্য োোোভে োকুন্

•

থয্ থেউ সাহায্য েরণত চাইণে তা প্রতযাখযান্ েরণবন্ ন্া, এণত আপভন্ আপন্ার পভরবাণরর সাণে সময় োটাণন্ার
সুণয্াগ পাণবন্।

•

আপন্ার সঙ্গীণে তার মাতৃ সুের্ সহজাত প্রবেতাগুণোণে বযবহার েরণত ভদন্

•

বুণের দুধ খাওয়াণন্াণত তাণে উৎসাহ ভদণত োকুন্। ভতভন্ থয্ েত বড় োজ েরণেন্ তা তাণে বেুন্

•

ভতভন্ য্ভদ সমসযা থবাধ েণরন্ তাহণে তাণে সাহায্য গ্রহণে উৎসাভহত েরুন্

•

আপভন্ য্ভদ আপন্ার সন্তান্ণে থবাতণের খাবার খাওয়ান্ তাহণে থসই োণজর দাভয়ত্ব র্াগার্াভগ েরুন্।

•

য্খন্ ধাত্রী/স্বাস্থয পভরদর্ভে থদখণত আণসন্ তখন্ োণে োকুন্ ও সম্পৃক্ত থহান্

•

েতজন্ দর্ভন্ােী থদখণত আণস আর তারা েতক্ষে অবস্থান্ েণর থসভদণে ন্জর রাখুন্

•

আপন্ার সঙ্গীর র্ভক্তর ির উন্নত রাখণত তার জন্য ভন্য়ভমতর্াণব খাবার ও পান্ীয় সরবরাহ েরুন্।

•

আপন্ার সন্তান্ য্খন্ ঘুমায় তখন্ তাণেও ঘুমাণত উৎসাভহত েরুন্

•

আপন্ার সন্তাণন্র সাণে থখোধূো েরুন্, থগাসে েভরণয় ভদন্ এবং তাণে ভন্ণয় হাঁটণত য্ান্

সবকচকয় গুরুত্বপূণে হকলা আপনার নবজাতে সন্তানকে ননকয় এেকে োটাকনা সময়গুকলা উপকভাগ েরুন।

পাতা 8

আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
সম্পেে ততনর
র্াণোবাসাপূেভ, সাড়াপ্রদান্মূেে, সঙ্গভতপূেভ ও ভন্রাপদ য্ত্ন ভর্শুণদরণে থবণড় উঠণত, পৃভেবী সম্পণেভ জান্ণত, ভন্রাপদ থবাধ েরণত, থস্নহধন্য হণত ও
য্ণত্ন োেণত সমেভ েণর। সম্ভাবয থসরা উপাণয় ইভতবাচে সম্পেভ গড়ণত এবং মভিণষ্কর বৃভদ্ধ ঘটাণত আপন্ার সন্তাণন্র পণক্ষ এটি এেটি আদর্ভ পদ্ধভত।
আপভন্ ভে জাণন্ন্ সন্তান্রা আপন্ার থচহারার ভদণে তাভেণয় োেণত ও আপন্ার েণ্ঠস্বর শুন্ণত র্াণোবাণস?
আপন্ার সন্তাণন্র সাণে র্াণোবাসাপূেভ সম্পেভ গড়ণত ভন্ণচর ভবেয়গুণো থচষ্টা েণর থদখুন্;
•

তার োণে আণর্পাণর্র ভজভন্সগুণো থেমন্ থদখায় ও থেমন্ অন্ুর্ূত হয় তা েল্পন্া েরুন্।

•

আপন্ার সন্তাণন্র সাণে প্রচু র থচাখাণচাভখ েরুন্।

•

তার সাণে েো বেুন্ ও আপন্ার সন্তাণন্র েরা র্েগুণো অন্ুেরে েরুন্।

•

হাভসর মুখর্ভঙ্গ েরুন্।

•

থবভর্ থবভর্ েণর আেণতা স্পর্ভ ভদন্।

আপন্ার সন্তান্ণে অভতমাত্রায় আদর ভদণয় বা তাণে থোণে থোণে থরণখ স্বর্াব খারাপ ন্া েরার ভবেয়টি স্মরে রাখুন্; আপন্ার সন্তাণন্র
থস্নহধন্য ও ভন্রাপদ থবাধ েরার প্রণয়াজন্ রণয়ণে। থয্সব ভর্শু অন্াদণরর েণে ভন্য়ভমতর্াণব োন্নাোটি েণর তাণদর থক্ষণত্র থদখা থগণে থয্
তারা উচ্চমাত্রার চাণপর মধয ভদণয় থগণে, য্া তাণদর মভিণষ্কর উন্নয়ন্ বাধাগ্রি েণর- অতএব, আপনার সন্তান োন্নাোটি েরকল অবিযই তার
প্রনত নজর নদকত হকব।

তযাগাকযাকগর নবস্তানরত তথ্য
ইন্েযান্ট ভেভডং টিণমর সাণে ভন্ণচর ন্ম্বণর থয্াগাণয্াগ েরুন্:
থটভেণোন্: 0781 606 1633
থসামবার - শুিবার, সোে 8.30 – ভবণেে 4:30pm, এবং ভেেু ভেেু থক্ষণত্র উইেএণন্ড।
আমরা আপন্াণে থটভেণোণন্র মাধযণম সাহায্য েরণত পাভর অেবা হাসপাতাণে আপন্ার সাণে সাক্ষাণতর বযবস্থা েরণত পাভর।
আমরা আপন্ার সন্তান্ণে বুণের দুধ খাওয়াণন্া সম্পভেভ ত উণেগ ও দুভিন্তা ভন্ণয় আপন্ার সাণে েো বেণত, আপন্ার গর্ভ োেীন্
সমণয় (উদাহরেস্বরূপ আপন্ার য্ভদ ডায়াণবটিস হণয় োণে অেবা আপন্ার সন্তান্ আোণে র্ূ ভমি হণব মণমভ জান্া োণে) আপন্ার
দুধ থবর েরা সম্পণেভ েো বোর জন্য সান্ণন্দ থদখা েরণবা।
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আপনার সন্তানকে খাওয়াকনার জনয এেটি ননকদে নিো
যারা নপতামাতা হকত যাকেন তাকদর জনয তথ্য ও পরামিে

মাতৃ ত্ব
তথ্য
আপন্ার জন্য বুণের দুধ খাওয়াণন্া সংিান্ত আরও অণন্ে স্থান্ীয় ও জাতীয় উর্য় ধরণন্র সহায়তার বযবস্থা রণয়ণে। আপভন্ য্ভদ মণন্
েণরন্ থয্, বুণের দুধ খাওয়াণন্া সংিান্ত সহায়তা আপন্ার প্রণয়াজন্ তাহণে আপন্ার ধাত্রী, স্বাস্থয পভরদর্ভে অেবা ইন্েযান্ট ভেভডং টিম
আপন্ার এোোর স্থান্ীয় থেি ভেভডং ভপয়ার সাণপাটভাসভ (Breastfeeding Peer Supporters)-এর সাণে এেণয্াণগ সহায়তা প্রদান্
েরণত পাণর।
স্থানীয়ভাকব তযাগাকযাগ
ইনফ্যান্ট নফ্নডং টিম (Infant Feeding Team)
থটভেণোন্: 0781 606 1633
ওণয়বসাইট: www.swbh.nhs.uk/services/infant-feeding-team
সযান্ডওকয়ল তেস্টনফ্নডং তনটওয়ােে (Sandwell Breastfeeding Network)
থটভেণোন্: 0750 577 5357
জাতীয় পযে াকয় তযাগাকযাগ
অযাকসানসকয়িন অব তেস্টনফ্নডং মাদাসে (Association of Breastfeeding Mothers):
থটভেণোন্: 0300 330 5453
ওণয়বসাইট: www.abm.me.uk
তেস্টনফ্নডং তনটওয়ােে (Breastfeeding Network):
থটভেণোন্: 0300 100 0210
ওণয়বসাইট:www.breastfeedingnetwork.org.uk
La Leche League:
থটভেণোন্: 0845 120 2918
ওণয়বসাইট: www.laleche.org.uk
নযািনাল চাইল্ডবাথ্ে ট্রাস্ট (National Childbirth Trust)
থটভেণোন্: 0300 330 0771
ওণয়বসাইট:www.nct.org.uk
এই ভেেণেটটির সংণর্াধন্ বা উন্নয়ণন্র জন্য য্ভদ আপভন্ থোণন্া পরামর্ভ ভদণত চান্, তাহণে অন্ুগ্রহ েণর জন্সংণয্াগ ভবর্াণগর সাণে 0121 507 5495
ন্ম্বণর থয্াগাণয্াগ েরুন্ অেবা swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ঠিোন্ায় ইণমইে েরুন্৷

ইউননভানসে টি অব বানমেংহাকমর এেটি নিো ট্রাস্ট
এণত অন্তর্ুভ ক্ত রণয়ণে ভসটি, সযান্ডওণয়ে ও রাউভে ভরভজস হাসভপটাে
© সযান্ডওণয়ে অযান্ড ওণয়ি বাভমভংহাম হসভপটােস এন্এইচএস ট্রাি
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