ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਬੰ ਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ
ਿਪਲਾਉਣ (ਫੀਿਡੰ ਗ) ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ ਰਾਹ� ਪਤਾ ਚੱ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲਵੇਗਾ, ਸ�ਵੇਗਾ,
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਿਹੱ ਲਜੁੱ ਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭੱ ਗ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਿਬੜਕ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼� ਪਛਾਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ�ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਤਰ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ� ਕਰਕੇ
ਸੰ ਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ - ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਗਾਣਾ ਜ� ਮਧੁਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸੰ ਗੀਤ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਉਨ�� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ
ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਸੇਗਾ ।

ਿਜੰ ਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੀਲੈ ਕਸ ਤੁਸ� ਰਹੋਗੇ ਉਨ� ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੀਲੈ ਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਲੋ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਿਹੱ ਲਜੁੱ ਲ ਕੇ ਜ� ਿਕੱ ਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰੇਗਾ।
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮ� ਬਣਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹਰ ਪਲ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਤਣਾਅ, ਘਬਰਾਹਟ ਜ�
ਮਾਨਿਸਕ ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵ�, ਆਪਣੇ ਡਰ� ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵ� ਸਬੰ ਧੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ
ਦਾਈ (ਿਮੱ ਡਾਵਾਈਫ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਪੱ ਰਸ਼
ਚਾਹੇ ਤੁਸ� ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਿਵਚ, ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਨਮ, ਿਸਜੇਰੀਅਨ (ਚੀਰੇ) ਜ� ਫੋਰਸੈ�ਪ (ਿਚਮਟੀ) ਰਾਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇ - ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਪੱ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼�ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੇ ਤਣਾਅ ਿਵਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਵਾਧਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਭ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੈ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

•

ਿਨ�ਘੇ, ਸ਼�ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

•

ਰੋਗ� ਤ� ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ

•

ਖੂਨ ਿਵਚ ਸ਼ੱ ਕਰ ਲੈ ਵਲ ਨੂੰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੱ ਖਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ� ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ
ਮਰੀਜ਼ ਹੌ)
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ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਪੱ ਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹਾਰਮੋਨਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਆਹਾਰ ਸੰ ਕੇਤ (ਫੀਿਡੰ ਗ ਕਯੂਜ)
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅਸ� 'ਫੀਿਡੰ ਗ ਕਯੂਜ' ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ�। ਇਨ�� ਿਵਚ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਉਬਾਸੀਆਂ ਜ� ਚੇਹਾਰੇ ਦੀ ਿਹੱ ਲਜੁੱ ਲ

•

ਰੂਿਟੰ ਗ (ਚੁਸਤੀ) - ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰ ਮਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਖ�ੋਲੇਗਾ ਿਜਵੇ ਕੁੱ ਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ
ਭਾਲ� ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ

•

ਿਸਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ/ਿਸਰ ਅੱ ਗੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਹਲਾਉਣਾ

•

ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ� ਲਾਰ (ਪਾਣੀ) ਸੁੱ ਟਣਾ

•

ਚੱ ਟਣਾ - ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲ� ਨੂੰ ਚੱ ਟਣਾ

•

ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣਾ - ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ

•

ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ� ਅਤੇ ਬਾਹ� ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਅਕੜੇਵ� ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ

•

ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ/�ਗਲੀਆਂ/ਕੰ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਜ� ਚੂਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ

•

ਰੋਣਾ ਆਹਾਰ ਮੰ ਗਣ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਅਕਸਰ ਆਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੱ ਪਸੈਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਤਰ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪਲੋ ਸੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ� ਕਰੋ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇ
ਕੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਨਹ� ਸਕਦੇ; ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਉਹ ਇਕ ਹਨ�ਰੀ, ਿਨ�ਘੀ, ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਇਕ ਵੱ ਡੀ, ਰੌਸ਼ਨਦਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ
ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਪੱ ਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵੱ ਲ ਨੂੰ
ਸਰਕਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੋਨ� ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਤੁਹ ਾਡੇ ਬੇਬ ੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਗੈਸਟ�-ੋ ਇਨਟ�ਾਈਿਟਸ (ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੰ ਨ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ
ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ ਕੇ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦਮਾ, ਚੰ ਬਲ (ਐਗਜ਼ੀਮਾ) ਅਤੇ ਅਲੱਰਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ

•

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸੱ ਡਨ ਇਨਫ�ਟ ਡੈ�ਥ ਿਸੰ ਡ�ੌਮ (ਕੌਟ ਡੈ�ਥ) ਰਾਹ� ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਰਾਹ� ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ, ਕ�ਦਰੀ ਨਸ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬੇਬੀਆਂ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨ�ਕ�ਟ
ੋ ਾਈਿਜ਼ੰ ਗ ਇੰ ਟਰਕੋਲਾਈਿਟਸ ਨਾਮੀ ਮਾਰੂ ਿਬਮਾਰੀ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੁਹ ਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰ ਡਕੋਸ਼ (ਔਵੇਰੀਅਨ) ਦਾ ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਔਸਟੀਓਪ�ੋਿਸਸ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਉਪਰੰ ਤ ਿਦਲਗੀਰੀ (ਪੋਸਟਨ�ਟਲ ਿਡਪ�ੈਸ਼ਨ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ 500 ਕੈਲਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ 40 ਿਮੰ ਟ ਦੌੜਨ
ਜ� 2 ½ ਘੰ ਟੇ ਖ�ੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਹੋਰ ਲਾਭ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ� ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਨਹ� ਖ�ੀਦਣਾ ਪ�ਦਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਫੋਰਮੁੱ ਲਾ ਦੁੱ ਧ,
ਜਰਮ ਰੈਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੋਤਲ� ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ £450-600 ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਿਤਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਕੁੱ ਝ ਿਭੰ ਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱ ਧ ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਜਨਤਾ ਿਵਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਿਦ ਈਕੁਅਲਟੀ ਐਕਟ 2010) ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ�ਾ ਉਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਸਕਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸ� ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਿਕਸੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਿਕਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਿਕਸੇ ਕੈਫ,ੇ ਿਕਸੇ ਲੈ ਜ਼ਰ ਸ�ਟ, ਿਕਸੇ ਪਾਰਕ ਿਵਚ - ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ਉਥੇ ਤੁਸ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਹ ਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰ ਭਤਾ ਬੇਤਹਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਚੀਜ਼� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਜਾਉ (ਜਗ�ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜ� ਇਨਫ�ਟ ਫੀਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ)
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਨਮੇਗਾ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੋਣ ਸਬੰ ਧੀ

ਂ ੀਨ�ਟਲੀ' ਨਾਮੀ ਸਾਡਾ ਇਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਇਨਫ�ਟ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। 'ਐਕਸਪ�ੈਿਸੰ ਗ ਯੂਅਰ ਿਮਲਕ ਐਟ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਜਨਮ ਤ� ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਜ� ਿਫਰ ਪਿਹਲੀ ਫੀਡ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਏ
ਰੱ ਖੋ

• ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜੰ ਨ� ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ (ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ) ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬੇਬੀ
ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਚੁੰ ਘਾਉ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਦੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਦੁੱ ਧ ਨਹ� ਚੁੰ ਘਦਾ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ
•

ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ� ਦਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (ਪੀਡੀਆਟ�ੀਸ਼ਨ)
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹ ਾਡੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਗੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ ਜ� ਸੁਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸ� ਬੈਠ� ਹੋਏ, ਿਪੱ ਠ ਜ� ਵੱ ਖੀ ਪਰਨ� ਲੇ ਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੱ ਲੀ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹ ਾਡਾ ਬੇਬ ੀ ਿਕਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ� ਿਲਟਾਉ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕ ਿਸੱ ਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਹੋਣ
• ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਪਿਛ� ਨਾ ਫੜੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫੜੋ
• ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਤੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਬੇਬੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੁੱ ਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਹੇਠ� ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਠ�ਡੀ, ਹੇਠਲਾ ਬੁੱ ਲ ਅਤੇ ਜੀਭ ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੌਰ ਾਨ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ੱ ਲ� ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰ ਦਰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹ�।

•

ਉਸਦਾ ਨੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਠ�ਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਤਰ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਬੇਬੀ ਸਾਹ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਨਾ ਫੜੋ ਤ�
ਉਹ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਬੁੱ ਲ ਤ� ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਉਲਾ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਬ�ਾਊਨ ਿਹੱ ਸਾ)
ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਤਰ� ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਣ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਵੇਗਾ)।

•

ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਤੁਹ ਾਡਾ ਬੇਬੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੂਸ,ੇ ਿਫਰ ਉਸਤ� ਬਾਅਦ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਡੂੰ ਘੇ ਚੂਸ ੇ ਲਵੇਗ ਾ। ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਤੁਹ ਾਡਾ ਬੇਬ ੀ
(ਫਲੱ ਟਰ ਸੱ ਕ) ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਚੂਸ ੇ ਲਵੇਗ ਾ (ਇਹ ਸੁਭ ਾਿਵਕ ਹੀ ਹੈ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਵੱ ਖ ਨਹ� ਕਰਨਾ)।

•

ਿਨਗਲਣ ਤ� ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਿਜਵ� ਿਕ ਥਪਥਪਾਣ ਜ� ਿਟਕ ਿਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਪਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੱ ਬੀ ਹੋਈ ਜ� ਘੁੱ ਟੀ ਹੋਈ ਨਹ�।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਿਪਆਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨ� ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਵੋਗੇ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਰਾਹ�/ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਲੇ ਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਲੱਰਜੀਆਂ, ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਚੰ ਬਲ
(ਐਕਜ਼ੀਮਾ) ਤ� ਿਕਸੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਿਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤ� ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ�ਦੇ ਸਮ� ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ�ਦੇ ਸਮ� ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਵਚ
ਸਪੱ ਰਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ 20 ਿਮ.ਲੀ. ਤ� ਵੱ ਧ ਦੁੱ ਧ ਨਾ ਦੇਵ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸੰ ਕੇਤ� ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਮ� ਚੂਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋ ੜ� ਵੱ ਧ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਵਲ� ਦੁੱ ਧ ਪੀਣਾ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵ।ੋ
ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱ ਬੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਪਕੜੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱ ਜੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਫੜ ਕੇ
ਰੱ ਖੋ।; ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੰ ਨ� ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਛਾਤੀ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣਾ - ਅਰੰ ਭਕ
ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ:

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ�

•

ਮੁੱ ਢਲੇ ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਪ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕਲੋ ਸਟ�ੱ ਮ (ਪਿਹਲਾ ਦੁੱ ਧ ਜੋ ਰੋਗਨਾਸਕ
ਅੰ ਸ਼� ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਕੱ ਢਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰ ਪ ਦੁੱ ਧ ਨੂੰ ਪਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਠੀਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਿਵਚ ਿਦੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸਟਾਈਿਟਸ (ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੋਜ਼) ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਕੋਮਲ ਿਜਹੀ
ਮਾਲਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

•

ਕੋਮਲ ਪਲੋ ਸਣਾ, ਜ� �ਗਲ� ਦੀਆਂ ਗੰ ਢ� ਜ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ।

•

ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਪਲ ਤ� ਕੁੱ ਝ
ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਿਪੱ ਛੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥ� ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਕੁੱ ਝ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਮ� ਵਾਸਤੇ ਇਹ
ਜਗ�ਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੀ ਜਗ�ਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਆਪਣੀਆਂ �ਗਲ� ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰ 'ਸੀ' ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉ।

•

ਕੋਮਲ ਿਜਹਾ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਛੱ ਡ ਦੇਵ,ੋ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਛੱ ਡੋ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਲਣ
ਨਹ� ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ�ਦੇ ਰਹੋ। (ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ
ਿਸਰਫ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦੁੱ ਧ ਹੀ ਿਨਕਾਲ ਸਕਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

•

ਜਦ� ਦੁੱ ਧ ਆਉਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਤ� ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ �ਗਲ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਘੁਮਾ ਲਵੋ। ਦੁਸਰੀ ਛਾਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ
ਇਸੇ ਤਰ� ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹ ਾਡਾ ਬੇਬੀ ਿਨਓਨ� ਟਲ ਯੂਿ ਨਟ (ਐਨ.ਐਨ.ਯੂ) ਿਵਚ ਹੋਵੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਐਨ.ਐਨ.ਯੂ. ਿਵਚ ਹੈ ਤ� ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਿਜਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ (ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ 2 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ)
ਤੁਸ� ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰ ਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ।
ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰਾਤ ਸਮ� ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਮੇਤ 8-10 ਵਾਰੀ ਡਬਲ ਪੰ ਿਪੰ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਾਲਣ ਦੇ ਸਮ�
ਿਵਚਕਾਰ 5 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਕਫਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਟੁੰ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸੁਪਲਾਈ ਵਧਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਪੰ ਪ ਵਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤ� ਦੁੱ ਧ ਿਨਕਾਲਣ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ� ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੱ ਪੜਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਬੇਬ ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਮ� ਅਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰ� ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰ ਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਸਰਫ ਮਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹ�; ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ
ਬਹੁਤ ਿਨ�ਘ ਅਤੇ ਸਨ�ਹ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਬੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਸੈਟਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਮਿਹਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਨਾਪੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਨੁਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ�
ਕਰਨ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਅੱ ਖ� ਨਾਲ
ਅੱ ਖ� ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਨਵ� ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ
ਸਬੂਤ� ਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਬਾਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਿਹੱ ਸਾ ਲਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਾਭ� ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰਵੱ ਈਆ
ਇਖਿਤਆਰ ਕਰੇ ਤ� ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰੱ ਥਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਕੰ ਮ ਤ� ਿਜੰ ਨ� ਵੀ ਸਮ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਵੋ
• ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ� ਿਵਚ ਹੱ ਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
• ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ�ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮ� ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਲੇ ਗਾ

• ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਪਰਿਵਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇਵੋ
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵ।ੋ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
• ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ
• ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਕੰ ਮ ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਰੋ
• ਜਦ� ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ/ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨ� ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ
• ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰ ਨ� ਕੁ ਲੋ ਕ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ
• ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ
• ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਸ� ਜਾਵੇ ਤ� ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ� ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ
•

ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਉਸਨੂੰ ਨੁਹਾਵੋ ਅਤੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ

ਸਭ ਨਾਲ� ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਸਮ� ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਜਨਮੇ ਬੇਬ ੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਸਨ�ਹ, ਪ�ਤੀਕਰਮਕ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਬੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੇ ਿਦਮਾਗ
ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਿਨਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ;ੋ

•

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਚੀਜ਼� ਿਕਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

•

ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਅੱ ਖ ਸੰ ਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰੋ

•

ਉਨ�� ਨਾਲ ਗੱ ਲ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�� ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱ ਢੋ

•

ਚੇਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਵੋ

•

ਕੋਮਲ ਛੋਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤ� ਕਰੋ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਜ� ਚੁੱ ਕਣ ਰਾਹ� ਉਸਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਨਹ� ਸਕਦੇ; ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪਅਰ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ ਿਜਨ�� ਬੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰ�ਦੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੇ
ਿਦਮਾਗੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪ�ਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹ ਾਡਾ ਬੇਬ ੀ ਰ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਉਪਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰ ਵਾ
ਿਦ ਇਨਫ�ਟ ਫੀਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੇਰ ਵੇ ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਫੋਨ: 0781 606 1633
ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 8.30 ਸਵੇਰੇ - 4.30 ਸ਼ਾਮੀ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਹਫਤਾ-ਅੰ ਤ
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ
ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਫਕਰ� ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ�, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ (ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ
ਦਾ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ�) ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ� ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਤਆਰ ਹ�।
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ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਨਵ� ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਪਰਸੂਤ (ਮੈਟੱਰਿਨਟੀ)
ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱ ਡਵਾਈਫ, ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜ� ਇਨਫ�ਟ ਫੀਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕਲ ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ ਪੀਅਰ ਸੁਪੋਰਟਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਪਰਕ
ਇਨਫ�ਟ ਫੀਿਡੰ ਗ ਟੀਮ
ਫੋਨ: 0781 606 1633
ਵੈਬ ਸਾਈਟ:

www.swbh.nhs.uk/services/infant-feeding-team

ਸ�ਡਵੈਲ ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰ ਗ ਨ� ਟਵਰਕ
ਫੋਨ:

0750 577 5357

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਐਸੋਸ ੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬ�ਸ
ੈ ਟਫੀਿਡੰ ਗ ਮਦਰਜ:
ਫੋਨ:

0300 330 5453
ਵੈਬ ਸਾਈਟ: www.abm.me.uk
ਬ�ੈਸ ਟਫੀਿਡੰ ਗ ਨ� ਟਵਰਕ:
ਫੋਨ:

0300 100 0210
Website: www.breastfeedingnetwork.org.uk
ਲਾ ਲੈਚੇ ਲੀਗ:
ਫੋਨ:

0845 120 2918
ਵੈਬ ਸਾਈਟ: www.laleche.org.uk
ਨ� ਸ਼ਨਲ ਚਾਇਲਡਬੱ ਰਥ ਟ�ੱ ਸਟ
ਫੋਨ:

0300 330 0771
ਵੈਬ ਸਾਈਟ: www.nct.org.uk
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸੋਧ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ 0121 507 5495 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ�

gm-patient-information@nhs.net

swb-tr.swbh-

ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ।
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