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دوده اگلنا

ننهے بچے اکثر دوده پينے کے بعد تهوڑا سا دوده باہر اگلتے ہيں۔ اسے 
'پزيڻنگ (posseting)' کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب تک آپ کے بچے 

آسوده ہوں اور ان کا وزن بڑه رہا ہو، تو اس کے بارے ميں فکر کرنے 
کی ضرورت نہيں ہے۔

دوده پالنے کے دوران اور اس کے بعد اپنے بچے کو ڈکار دالنا ضروری 
ہوتا ہے۔

اپنے بچے کو ڈکار دالنے کے ليے اپنے بچے کو يا تو اپنے کندهے پر يا 
اپنی گود ميں سيدهی حالت ميں رکهيں، اور جب تک ان کو ڈکار نہيں آتی تب 

تک ان کی پيڻه پر، آہستہ سے مالش کريں۔

دوده پالنے کے بعد اپنے بچے کو سيدها مت لڻائيں۔ دوده نيچے اترنے ميں 
مدد کرنے کے ليے انہيں ايک ُکشن کے ساته کسی محفوظ جگہ پر سہارا ديں 

يا تقريباً 20 منٹ کے ليے سيدهی حالت ميں رکهيں۔

اگر آپ بوتل سے دوده پال رہی ہيں تو، جانچ پڑتال کر ليں کہ اپنے بچے کی 
عمر اور مرحلہ کے ليے صحيح سا ئز کے نّپل کا استعمال کر رہی ہيں۔ اگر 
آپ 'تيز بہاؤ' والے نپل کا استعمال کر رہی ہيں تو دوده بهی بہت تيزی کے 

ساته باہر نکل رہا ہو سکتا ہے۔

آپ کے بچے کو جتنا دوده چاہيے اس سے زياده پينے کے ليے مجبور مت 
کريں، جب انکا پيٹ بهر جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔

اگر آپ کا بچہ ہر بار دوده پينے کے بعد دوده اگلتا ہے يا وه درد ميں دکهائی 
ديتے ہيں يا تيزی سے دوده کی قے کرتے ہيں تو اپنے جی پی يا ہيلته وزيڻر 

سے 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۔


