
  સ્માઇલ ટે્રઇન દ્વારા કપાયેલા હોઠ અને 
કપાયેલ તાળવ ું ધરાવતા બાળકોન ેઆહાર 
આપવાની પધ્ધધ્ધતીઓન ું માર્ગદર્ગન   
 

 

અમ ક બાળકો જન્મથી જ ફાટ(કાપ)સાથે જન્મે છે – હોંઠમાું કાણ ું, જગ્યા અથવા કાપો હોય છે અથવા તેઓનાું મોંના 
તાળવામાું કાણ ું હોય છે (જે બહારથી જોઇ ર્કાત   નથી).   
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ઓપરેર્ન ખ બ જ જરૂરી છે કારણ કે તેના વર્ર  કદાચ 
બાળક વ્યવસ્થીત રરતે બોલી ર્કરે્ નહીં, ઇન્ફેક્ર્નન ું 
જોખમ વધે છે, અને આહાર તેમજ દ ધ લેવામાું પણ 
મ શ્કેલી થઇ ર્કે છે.  
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સ્માઇલ ટે્રન પાટગનર હોસ્સ્પટલમાું સ્માઇલ ટે્રનનાું સર્જન 
વવનામ લ્યે આ ખામી સ ધારી ર્કે છે. આ ખામીને 
સુંપ ણગપણ ેસ ધારવા માટે ઓપરેર્ન એ એક માત્ર માર્ગ 
છે.  

3 
ઓપેરેર્ન કરાવવા માટે તુંદ રસ્ત અને મજબ ત  રહવે   
જરૂરીc છે અને તેના માટે બાળકોએ પયાગપ્ત માત્રામાું 
ખોરાક લેવો અર્ત્યનો છે.  

4 

પરુંત   -ધણી વખત કપાયેલાું હોઠ ધરાવતા બાળકને ખોરાક આપવો મ શ્કેલ હોય છે કારણ કે દૂધ નાક વાટે બહાર 
આવી ર્કે છે અથવા તો તેમના ફેફસામાું પણ જઈ ર્કે છે, અથવા કદાચ બાળક હવા ચસૂી લે છે અન પેટ ભરાઈ 
ર્ય  હોય તેમ લારે્c છે અને પરૂતા માત્રામાું પોષણ મેળવ્યા વર્ર જ તેને ઊંઘ આવી જાય છે.   
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ઓપેરેર્ન કરાવવા માટે બાળકે યોગ્ય માત્રામાું પોષણ મેળવવ  મહત્વન ું છે. માતાઓએ તેનાું બાળકને પોષણ 
આપવા માટે વવવવધ રીતો અપનાવી જોઇએ અને કઈ રીત તેના તથા તેના બાળક માટે શે્રષ્ઠ છે તે ર્ોધી કાઢવ  
જોઈયે.જો ર્ક્ય હોય તો બાળકોને વસધ  સ્તન વડે જ સ્તનપાન કરાવવ ું શે્રષ્ઠ છે તેમ છતાું અમ ક પદ્ધતીઓ છે:    
 

 

જો સ્તનપાન ર્ક્ય ન હોય, ત્યારે માતા એ અન્ય માધ્ધયમ દ્વારા બાળકોને આહાર આપવાન ું ચાલ  રાખવ ું જોઇએ.  
અમ ક પદ્ધતીઓ છે:  
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માતા તેના સ્તન માુંથી દ ધ કાઢી અને બાળકને 
બોટલ કે ચમચી દ્વારા વપવડાવી ર્કે છે.  

દ ધનો પ્રવાહ વધારવા માટે માતા દ ધ વપવડાવવાની 
બોટલની ટોચના ભાર્માું રહલે કાણ ું થોડ ક મોટ  કરી ર્કે છે 

 
જો ક્યાયથી પણ માતાન ું દ ધ મળે નહી તો,તો 
માતા ર્ાયન ું દ ધ અથવા ફોર્મય ગલા વાપરી ર્કે છે. 
ખાતરી કરો કે ફોર્મય ગલા માટે ર્ાયન ું દ ધ અને 
પાણી બુંને્ન ઊકાળેલા અને ઠુંડા હોવા જોઇએ.  
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ખાતરી કરો કે બાળકને 
ખોરાક આપવામાું 
વપરાતી દરેક વસ્ત   
ચોખ્ખી અને ઓછામાું 
ઓછી ૧૦ વમવનટ પાણીમાું 
ઊકાળેલી હોવી જોઇએ. 
સાફ કયાગ વર્રની બોટલ 
અને ચમચી થી ઇન્ફેક્ર્ન 
લાર્ી ર્કે છે અને તાવ 
આવી ર્કે છે.     
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યાદ રાખો કે કોઇપણ 
સ્માઇલ ટે્રઇન સેન્ટર પર 
મોંના કોઇપણ કપાયેલાું 
ભાર્ની સારવાર વન:શ લ્ક 
છે. 
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 જે ભાર્ કપાયેલો ન હોય 
તે બાજ  વનપલને ર્ોઠવો.    

વસધા બેસીને બાળકને 
સ્તનપાન કરાવો. 

દ ધનો પ્રવાહ વધારવા  
માટે હળવેક થી સ્તનને 
દબાવો. 
 

સામન્ય કરતા વધ  
પ્રમાણમાું બાળકને સ્તનપાન 
કરાવો  અને ઓડકાર 
ખવડાવો. 

મહરેબાની કરીને તમારા બાળકને નજીકનાું સ્માઇલ ટે્રઇન સેન્ટર પર લઇ જવાન ું ભ લર્ો નહી. સેન્ટર પર એક ડોકટર 
દ્વારા તમારા બાળકન ું પરરક્ષણ કરવામાું આવરે્ અને ઓપેરેર્ન માટે ક્યારે આવવ ું તે તમને કહવેામાું આવરે્.  
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