
کيا آپ فکر مند ہيں کہ آپ کے بچے کو پيٹ ميں درد ہو سکتا ہے؟
چهوڻے بچوں ميں درد ہونا دوده پالنے سے متعلق ہونے والے عام مسائل ميں سے ايک ہے۔ ماہرين کو يقين ہے کہ ايسا کيوں ہوتا ہے اس 
کی وجوہات کی ايک بڑی تعداد ہے۔ اس ميں عمل انہضام کے نظام کی نا پختگی، پهنسی ہوئی ڈکار، ليکڻوز کا عدم برداشت اور آنتوں کے 
بيکڻيريا کا توازن شامل ہے۔ چهاتی سے اور بوتل سے دوده پينے والے بچوں کے درميان پيٹ درد کی شکايات يکساں طور پر پائی جاتی 

ہيں۔ يہ بهی ظاہر ہوتا ہے کہ زچگی ميں تمباکو نوشی ايک اہم کردار ادا کرتی ہے۔
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پيٹ کی تکليفيں
پيٹ کا شديد درد

اگر ميرے بچے کو درد ہے تو ہم اسے کيسے جانيں گے؟
مسلسل 3 ہفتوں کے دوران 3 يا اس سے زياده ايام کے ليے ہر روز3 گهنڻے سے زياده تک بچے کے رونے کو پيٹ درد کے طور پر 

بيان کيا جاتا ہے۔ يہ اکثر 2 سے 3 ہفتوں کی عمر پر شروع ہوتا ہے – اور دوپہر کے بعد اور شام کے وقت بہت بدتر ہوتا ہے۔ عام 
طور پر آپ کے بچے پر بغير کسی طويل مدتی اثرات کے پيٹ درد صرف 3 سے 6 ماه کی عمر تک ہی رہتا ہے۔

اگر ان ميں سے کوئی بهی کارآمد نہيں ہے تو   ✗
مايوس نہ ہوں۔ مزيد مشوره کے ليے اپنے ہيلته 
وزيڻر سے بات کريں اور پيٹ درد والے بچوں 

کی ديگر ماؤں سے يہ جاننے کے ليے بات کريں 
کہ ان کے بچوں پر کون سی تدبير کام کرتی ہے۔ 
بہت سے سپورٹ گروپ موجود ہيں؛ ايک جو آپ 

کے ليے مقامی ہيں ان کے بارے ميں معلومات 
کے ليے اپنے ہيلته وزيڻر سے دريافت کريں۔

فيڈ کے درميان اپنے بچے کو بہت بهوکا مت   ✗
رکهيں۔ باقاعدگی سے تهوڑی مقدار ميں ان کو 

دوده پالنے سے زياده مدد مل سکتی ہے۔

ديگر عالمتوں ميں شامل ہيں:
مصيبت زده آنکهيں  •

سرخ چہره  •
سينے تک کهينچی ہوئی ڻانگيں  •

بہت زياده رونا  •
بهينچی ہوئی مڻهياں  •

درج ذيل نہ کريں

درج ذيل کو انجام ديں درج ذيل کو انجام ديں درج ذيل کو انجام ديں
دوده پالتے وقت اکثر بچے کو ڈکار   ✔
دالئيں، خاص طور پر اگر بچے کو 

تيزی سے دوده پاليا جاتا ہو۔

ان کو بہت زياده سينے سے چمڻائيں؛ انہيں   ✔
ايک سلنگ ميں ڈال کر اپنے قريب الئيں اور 

ہلکے سے تهپکی ديں۔ بچے کو مختلف 
پوزيشن ميں بهی رکهنے کی کوشش کريں۔ 

حرکت سے سکون مل سکتا ہے؛ اپنے بچے 
کو لے کر آہستگی سے ڻہلنے اور ہلکے 

سے جهالنے کی کوشش کريں۔ کار ميں سير 
کے ليے جانا بهی اطمينان بخش ہو سکتا ہے۔

گانا گانے، ان کے ساته ايک آئينے   ✔
ميں ديکهنا اور ان کو کهلونے 

دکهانے، جيسی کچه بہالنے کی 
تکنيک بهی آزمائيں۔

بعض صورتوں ميں بچے، ويکيوم   ✔
کلينر، واشنگ مشين يا ہير ڈرائر 
کے گهريلو شور کو بهی سُکون 

بخش پاتے ہيں۔

پيٹ درد کے متعدد عالج دستياب ہيں، اپنے   ✔
فارماسسٹ سے مشوره ليں۔

اگر چهاتی سے دوده پال رہی ہيں تو اپنی   ✔
خوراک کا خيال رکهنے سے مدد مل سکتی 
ہے: کيفين، مسالے دار کهانا، لہسن، ڈيری 

اور کهانے کی اشياء (مثال کے طور پر پتہ 
گوبهی، پهول گوبهی، بروکولی، پياز)، جو 
گيس پيدا کرتے ہيں ان تمام چيزوں کو پيٹ 

درد کی وجہ سمجها جاتا ہے۔

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۔


