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UNICEF UK  

BABY FRIENDLY INITIATIVE 

 طریقہ کا رضاعت() پالنے دودھ
 

پ پرچہ آ یہ آپ کو مبارک ہو. پیدائشکی  بچہ اپنے 

 .گا کرایے تعارف سے مبادیاتکے  رضاعتکو 

 کہ لگے پتا کیسے اور جائے کیا شروع کیسے عمل

 نہیں، اس یا رہا مل دودھ مطابق ضرورت کو بچہ

 عمل پرچے مے یہ ساری معلومات شامل ہے.

بہترین  کی کے بچے کو زندگی رضاعت آپ

 کوکا دودھ بچوں  ماں ہے. سکتاشروعات دے 

 یک تنمیت  انکی غذائیت فراہم کرتا ہے، بہترین

 کے انفیکشن اور بیماری کرتا ہے اور حمایت

    .ہے دیتا کر کم کو خطرے

 پیدائش بعد

 صحت مند ہے، تو پیدائشآپ کا بچہ  اور آپ اگر

کے عالوہ( ننگا رکھ  لنگوٹ) مطلب ہے بچہ کو اسکا دینا بہت اہم ہے. رابطہ (کا چمڑیجلدی ) اسےفورا بعد  کے

 سج رابطہ آپ کے بچے کو گرم رکھے گا یہ دیا جائے گا. رکھپر ایک کمبل  دونوں آپ سینے پر رکھنا. اپنےکر 

 یٹےلقریب  سےکی جلد  آپ .گی ملے حفاظتقلب معتدل ہوگی اور اسے انفیکشن سے  شرحسے اس کی سانس اور 

 پیدائش گا. دےکر دودھ چوسنا شروع کر  ڈھونڈھ چھاتی کیرہنے سے بچہ کو حوصلہ افزائی ملے گی اور وہ آپ 

چہ ب ، اورایک خاص وقت ہے لئے کےو تعلق  تعارف ابتداءکے بچہ کے درمیان اور آپ  آپ گھنٹہکے بعد کا پہال 

 تھوڑی کی کولوسٹرم .ہیںرہے ہوتے  کر آن بہاؤدودھ کا  کےآپ آپطور پہ دودھ چوسنے مے مدد دے کر  فوریکو 

ولوسٹرم ک کیونکہکے بچہ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے  آپ ،ہے دنو تک نکلتی چند بعد پیدائش کےجو  مقداریں

آپ کے بچہ کو انفیکشن سے  وہ غذائی اجزاء ہوتے ہے اور مرتکزمے 

  .ہیںمحفوظ رکھتی 

 ایّام ابتدائی

کی  دودھ پینے بکثرتمے آپ کا بچہ  ہفتوںابتدائی ایام اور  بعدکے  پیدائش

یادہ ز اتنا دودھ چوسے گا، زیادہ جتنا بچہ کیونکہہے  بات عام یہ تمنا کرے گا.

طور طریقے  رضاعت کےکے بچہ کو  آپکو اور  آپ ہو گا. پیداواردودھ 

فراہم  مواقع جتنےکے  پریکٹس ہے اس لئے سکتاسیکھنے مے کچھ وقت لگ 

کے بچہ کو اپنے آپ سے قریب رکھیں تاکہ آپ اس کی دودھ  آپ بہتر. اتنا ہو،

اں جب بچہ اپنی انگلی ، جیسےپینے کی خواہش کی عالمات کا جائزہ لے سکیں

 چہبیہ رہے کے  کوشش کر زبان باہر کرے. منہ کھولاپنا  یا چوسنے لگے،

ایسا کرنے سے آپ اور آپ کے بچہ  کیونکہکا انتظار نہ کریں  تککے رونے 

 مشکل ہو جائے گا. زیادہدینا  رضاعت انجامکے لئے عمل 
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 لئے بچہ کو پکڑنے کا طریقہ رضاعت کے 

عمل  کوبچہ  کےاور آپ  آپ جو ہے پیش تجاویزحسب ذیل کچھ 

  :گی کرے مدد مے کرنےسے شروع  طریقے رضاعت ایک بہتر

  کی ناک، اسپکڑے تاکہ  کر رکھبچہ کو اپنے سے قریب 

الئن مے ہو جائے اور بچہ  ایکپیٹ اور اسکے پیر  اسکا

  سے متوجہ ہو. کو نیچے )چھاتی( بریسٹآپ کے 

 دے تاکہ وہ سپورٹگردن کو  کی بجاے اسسر کی  بچہ کے 

کر  مائل چوستے وقت اپنے سر کو پیچھے کی طرف دودھ

 سکے. 

 ہونٹ اور ناک کے بیچ  اوپریہلکے سے بچہ کے  نپل اپنا

پورا منہ کھولنے مے  اپنا کوتاکہ بچہ  رگڑے کر رکھمے 

  حوصلہ افزائی ملے.

 ظار تک انت تب ،اپنا سر پیچھے کی طرف مائل کرے اور منہ کھول کر زبان باہر نکالے، اپنا بچہ

 ونٹہ اوپریاپنا نپل بچہ کے  اور الئیںکے بعد ہلکے سے بچہ کو اپنے بریسٹ تک  اس .کریں

  متوجہ ہونے دیں. جانب کیکے اوپری حّصے  اندر منہ کے سے کے نیچے

 ( مگرنہیں بھی ہو سکتا یا دہ ہو سکتا ہے، تکلیفیہ ) ہے سکتا ہوجیسا احساس  کھیچنے ایک کو آپ 

  .کریں طلب مدد تو رہے جاری درد اگر .گا جائے ہو ختم احساس یہ اندر اندر کے منٹ ایک

 

 

 بچہ کو کافی دودھ مل رہا ہے یا نہیں کہ جس سے پتا لگے عالمات

 گا. جائے کھلکا منہ پورا  بچہ کے آپ 

 گےآئےنظر  ہوےبچہ کے گال بھرے  کے آپ.  

 ہو گا. رضاعت مطمئنبچہ دوران  کا آپ  

 آئے گی. ہر دو تین بار چوسنے کے بعد آپ کے بچہ سے نگلنے کی آواز کو آپ 

 تھا پہلے رضاعت کے عمل جیسے چاہیے ہونا مے شکل اسی بعد رضاعت کے عمل نپل کا آپ. 

 یا درد نہیں ہونا چاہیے. ڈیمیج کوئی پر طور واضح مے اس

 کا بچہ بہت لنگوٹ گیلے کرے گا. آپ کے درمیان( ٨اور  ٦کے بعد  ٦ یوممے ) گھنٹوں ٢٤ 

 ہوگے لنگوٹ گندے –پر زیادہ  طور عام مگر – ٢کم سے کم  کےگھنٹوں مے آپ کے بچہ  ٢٤. 

اور پتال ہو  پیالسے اب  ٤ یوم رہنے کے بعد چکٹ اور کاال مے ٢-١ یوم سنڈاس()سٹول  اسکا

 رابطہسے  وزیٹر ہیلتھ یا مڈوائفنہ کرے تو  سنڈاس تکگھنٹے  ٢٤آپ کا بچہ  اگر جائے گا.

 کرنا ضروری ہے.
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 دستی طور پر نکالنا کو ودھد

 ہو ہار ہو خواب آلودہکر کے جب بچہ  ہے، خاص کال مفید ایکپر دودھ نکالنا  طور دستیکو للچانے کے لئے  بچہ

 پر ورط دستی کو آپ جو ہے ویڈیو اچھا ایک پر لنک گئی بتائی .ہو رہے ہو محسوس بھرے بھرے بریسٹ کے آپ یا

 unicef.uk/handexpressionہے:  دکھاتا نکالنا دودھ

 ںجائیسکوں ہو  پر کے آپ حتی   پھریںکریں اور اس پر ہاتھ  مساجاپنا بریسٹ ہلکے سے  مے شروعات.   

 انگھوٹھے اور اشارے کی انگلی سے  کے آپC .کی شکل بنائیں 

 پیچھے لے جائیں. سینٹی میٹر ٣-٢انگوٹھا اور انگلی نپل سے  سے ہلکے 

 دہرائیں.چھوڑ کر یہ عمل  ، پھردو سیکنڈ کے لئے اس جگہ کو دبائیں یا ایک 

 جب تک بہاؤ کم نہ ہو  رہیں تےجگہ کو دبا کر چھوڑ اسی مے کچھ وقت لگ سکتا ہے. نکلنے دودھ

 جائیں.

 پکڑ کر چھوڑنے کا عمل کریں. سےحّصے  دوسرے کےگھما کر بریسٹ  کو انگلیوں  

 اور انگلی کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور دونوں انگلیوں کو بریسٹ کے اوپری حّصے  انگوٹھا

 گھسیٹے. نہ سے نیچے کی طرف

 

      

  

http://unicef.uk/handexpression
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 پوری کرنا  ضرورتیںبچہ کی  کے آپ 

تدریجا دنیا کے بارے سیکھ  ، جوبچہنوزائیدہ کا  آپ

کے لئے  اطمناناور  ، سکونخراک اپنیرہا ہے، 

 لگانا، گلے پکڑنا، اسے آپ کی طرف محتاج ہے.

کرنا اور اس کے ساتھ تعامل کرنا  سے بات اس

ایسے ہورمونس کی تخریج مے مدد کرتا ہے جو 

 اسےبڑھاوا دیتے ہے اور  کو تنمیتذہنی  کیبچہ 

ں بچو نوزائیدہ .ہیںمحفوظ ہونے کا احساس دالتے 

 کرنے سے وہ بگڑ نہیں جاتے مانگیں پوری کی

 ئےاسل حد سے زیادہ کھالیا نہیں جا سکتا. انہیں اور

 –  رضاعت بمقصد یا سکون بمقصد آپ اپنا بریسٹ

پ کو بیٹھ آ اوردودھ پالنا آپ کے لئے سبب سکون ہے  یالگانا  گلےکو  بچہ دے سکتیں ہیں. کو کے لئے بچہ دونوں

   کا موقع دیتا ہے. ہونے لطف اندوز ساتھ کہسے اپنے بچہ  آرامکر 
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