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0-6 مہينے کے بچوں ميں قبض
يہ کيا ہے؟ اس کا عالج کيسے ہوتا ہے؟

کيا آپ فکر مند ہيں کہ آپ کے ننهے بچے کو قبض ہو سکتی ہے؟
يہ کہنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کا ننها بچہ کيوں رو رہا ہے يا کيوں بے آرام ہے ليکن اس 
کی وجہ اکثر پيٹ کی خرابياں ہوتی ہيں۔ ماں کا دوده پينے والے بچے کو بہت ہی کم قبض 
ہوتی ہے کيونکہ ماں کا دوده فارمولہ دوده کی بہ نسبت زياده آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔

اگر ميرے بچہ کو قبض ہے تو اس کا مجهے کيسے پتہ چلے گا؟
قبض پاخانہ کرتے وقت آپ کے بچے کے چہرے کے انتہائی سرخ ہو جانے اور زور لگانے 

سے تهوڑا زياده ہے۔ عالمات ميں درج ذيل شامل ہيں:

ہفتہ ميں تين بار سے کم پاخانہ کرنا  ●
پاخانہ کرتے وقت رونا اور بے آرام ہونا،   ●

چڑچڑاپن يا درد ہونا
پاخانہ سوکها ہوا، (خواه لمبائی ميں ہو يا   •
گوليوں کی شکل ميں) جس سے فارغ 
ہونے ميں آپ کے بچے کو دشواری ہو

پيٹ ميں درد ہونا  •
بهوک ختم ہونا  •

پاخانہ پر خون کی لکيريں جو سخت   •
پاخانہ کے باعث جلد کے تڑخنے کی 

وجہ سے رونما ہوتی ہيں

پيٹ کی ہلکی مالش شکم کے عضالت   •
کو آرام پہنچا سکتی ہے۔

اپنے بچے کے پاؤں کو سائيکل چالنے   •
کے انداز ميں حرکت ديں اس سے آنت 

کے ساته پاخانہ کو حرکت دينے ميں مدد 
ملے گی۔

اگر آپ کا بچہ فارمولہ دوده پی رہا ہے،   •
تو خوراکوں کے درميان تهوڑا سا ابال 
ہوا ڻهنڈا پانی ديں، ليکن فارمولہ کو پتال 

نہ کريں۔
استعمال کے ليے تيار کيا گيا فارمولہ   •
دوده اختيار کرنے کی کوشش کريں 
کيونکہ اس سے بچے کا پاخانہ نسبتاً 

نرم ہوگا۔

اگر يہ عالمات بدستور قائم رہتی ہيں، يا   •
قبض کے بارے ميں آپ کو کوئی 

تشويشات الحق ہوں تو اپنی دايہ، ہيلته 
وزيڻر يا ڈاکڻر سے بات کريں۔

اپنے بچے کے فارمولہ دوده کو پتال نہ   ✗
کريں – آپ کے ليے اس بات کو يقينی 

بنانا ضروری ہے کہ پاؤڈر اور پانی کی 
صحيح مقدار مالئی گئی ہے۔ ہميشہ صانع 

کی ہدايات پر عمل کريں۔

فارمولہ دوده کے پاؤڈر کو پيمانہ ميں   ✗
اوپر تک نہ بهريں۔ يہ يقينی بنانے کے 

ليے کہ پانی ميں پاؤڈر کی صحيح مقدار 
مالئی گئی ہے چمچہ ميں پاؤڈر کی 

سطح کو ہموار کر ديں۔

ياد رکهيں کہ بوتل سے دوده پينے والے   ✔
بچے ميں يہ بالکل معمول کی بات ہو 

سکتی ہے کہ وه چند دنوں تک پاخانہ نہ 
کريں۔ اگر آپ کے بچے نے بہت زياده 
پوتڑے گيلے کيے ہيں اور اس کی وجہ 
سے اسے کوئی تکليف نہيں ہے تو اس 
کے بارے بہت زياده فکر مند ہونے کی 

ضرورت نہيں۔

اس بات کو يقينی بنائيں کہ کسی فارمولہ   ✔
دوده کو اچهی طرح ماليا گيا ہے – بوتل 

کا وه دوده جو بہت زياده گاڑها ہو اس 
سے قبض ہو سکتا ہے۔

بہترين تدابيردرج ذيل نہ کريں درج ذيل کو انجام ديں

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۔


