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دوده پالنے کے مسائل
پاخانہ – معمول کا پاخانہ کيا ہے؟

ميرے بچے کا پاخانہ کيسا دکهائی دينا چاہيے؟

ميرے بچے کو کتنی بار 
پاخانہ کرنا چاہيے؟

آپ کے بچے کا پہال پاخانہ (يا اسڻول)   ●
کسی ايسی چيز سے مل کر بنا ہوگا 

جسے ميکونيم کہا جاتا ہے۔ يہ چپچپا اور 
سبز/سياه ہوتا ہے۔

کچه ننهے بچوں ميں فارمولہ دوده سے بهی   ●
پاخانہ گہرے سبز رنگ کا بن سکتا ہے۔ اگر 
آپ فارمولہ فيڈنگ سے تبديل کرکے چهاتی 

سے دوده پالتی ہيں تو، آپ کے بچے کا 
پاخانہ بہت سياه اور کافی حد تک پيسٹ کی 
طرح، کبهی کبهی سبز/ پيلے رنگ کا ہوگا۔

چند دنوں کے بعد پاخانہ عام طور پر   ●
پيلے رنگ يا سرسوں کے رنگ ميں 

تبديل ہو جائے گا۔ چهاتی سے دوده پينے 
والے بچوں کا پاخانہ پتال ہوتا ہے اور 

اس ميں فارمولہ دوده پينے والے بچوں 
کے جتنی بد بو نہيں ہوتی۔

فارمولہ دوده پينے والے بچوں کا پاخانہ   ●
مضبوط، سياه بهورا اور زياده بدبودار 

ہوتا ہے۔ پاؤڈر والے فارمولہ دوده کے 
مقابلے پہلے سے تيار شده مائع واال 

فارمولہ معتدل پاخانہ پيدا کرے گا۔

کچه بچے ہر بار دوده پينے پر يا اس کے   ●
آس پاس اپنی پوتڑے (نيپيز) کو گندا کر 
ديتے ہيں۔ کچه، خاص طور پر فارمولہ 

دوده پينے والے بچے، کئی دنوں يا حٰتی 
کہ ہفتوں تک بغير پاخانہ کئے ره سکتے 

ہيں (دونوں ہی باتيں معمول کی ہيں)۔
بچوں ميں پاخانہ کرتے وقت بدن ميں   ●

کهنچاؤ آنا يا رونا بهی بہت عام بات ہے۔ آپ 
کے بچے نے چاہے کچه دنوں سے پاخانہ 

نہ کيا ہو تو بهی اس کا پاخانہ جب تک 
چکنا ہوتا ہے تب تک اسے قبض نہيں ہے۔

کيا ميرے بچے کے پاخانے 
ميں تبديلی ہونا عام بات ہے؟

دن بہ دن يا ہفتے در ہفتے آپ کے بچے   ●
کے پاخانہ کی ساخت اور رنگ ميں فرق 

ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کے پاخانہ 
ميں کوئی خاص تبديلی ديکهتے ہيں، 

جيسے کہ پاخانہ بہت بد بو دار، بہت پانی 
دار يا سخت ہو رہا ہے، خاص طور سے 

اگر اس ميں خون ہے، تو آپ کو اپنے 
ڈاکڻر يا ہيلته وزيڻر سے بات کرنی چاہيے۔
ہلکا پيال پاخانہ يرقان کی ايک عالمت ہو   ●

سکتا ہے۔ اگر آپ فکر مند ہيں تو، آپ کی 
دايہ، ہيلته وزيڻر يا ہماری کيرالئين 

(careline) سے فون پر بات کريں۔

ضروری اطالع: کسی بچہ کو غذا دينے کا بہترين طريقہ ماں کا دوده پالنا ہے، کيونکہ ماں کا دوده بچہ کو معياری متوازن غذا اور بيماری سے تحفظ ساته ہی بچہ اور ماں دونوں 
کے ليے بہت سے غير غذائی فوائد بهی فراہم کرتا ہے۔ ہم آپ کو مشوره ديتے ہيں کہ بچہ کو غذا دينے کا انتخاب کرتے وقت اپنے نگہداشت صحت کے پيشہ ور فرد سے ضرور 

بات کر ليں۔ ماں کا دوده پالنے کی تياری اور اس سے متعلق رکه رکهاؤ کے ليے بهی پيشہ وارانہ رہنمائی حاصل کی جانی چاہئے۔ اگر آپ ماں کا دوده پالنے کا انتخاب کرتے ہيں 
تو، صحت بخش اور متوازن غذا لينا بہت ضروری ہے۔ شير خوار بچوں کا فارموال، ماؤں کے ذريعہ بچوں کو اپنا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرنے يا کسی وجہ سے اپنا دوده پالنے 
کے قابل نہ ہونے کی صورت ميں، بطور متبادل تيار کيا گيا ہے۔ ماں کا دوده نہ پالنے کا فيصلہ کرنے، يا جزوی طور پر بوتل سے دوده پالنے سے، ماں کے دوده کی فراہمی کم 

ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بهی وجہ سے ماں کا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرتی ہيں تو، يہ ياد رکهيں کہ اس طرح کے فيصلہ کو تبديل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شير خوار بچہ کا 
فارموال استعمال کرنے کے سماجی اور مالی اثرات بهی ہيں جن پر غور کيا جانا الزمی ہے۔ بچے کی صحت سے متعلق خطرات سے بچنے کے ليے شير خوار بچے کے فارموال 

کو ہميشہ ليبل پر بتائی گئی ہدايات کے مطابق تيار، استعمال اور ذخيره کيا جانا چاہيے۔


