ਸਮਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਲੈ ਫਟ੍ (ਕੱ ਟਟ੍ਆ-ਫੱ ਟਟ੍ਆ) ਬੱ ਲਹ ਅਤੇ ਤਾਲੂ
ਦੱ ਧ ਟਿਲਾਉਣ ਲਈ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਂ

1

ਕਝ ਬੱ ਚੇ ਕਲੈ ਫਟ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਲ੍ਹ ਕ ੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਮੋਰੀ, ਕ ੁੱ ਥ, ਜਾਂ ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ

2

ਆਿਰੇਸ਼ਨ ਬਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ

ਅੂੰ ਦਰ ਉਪਰਲ੍ੇ ਪਾਸੇ ਇੁੱ ਿ ਮੋਰੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦਖਾਈ ਨਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੋ ੇ)।

ਕਬਨਾਂ ਬੁੱ ਚਾ ਠੀਿ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਗੁੱ ਲ੍ ਨਾ ਿਰ ਸਿੇ, ਉਸਨੂੰ

ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੁੱ ਿ ਪੀਣ ਕ ੁੱ ਚ ਸਮੁੱ ਕਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

3

ਸਮਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਜਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਈਲ੍ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰ

ਹਸਪਤਾਲ੍ ਕ ੁੱ ਚ ਇਸ ਨਕਸ ਨੂੁੰ ਮਫ਼ਤ ਟ ੱ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ

4

ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਠੀਿ ਿਰਨ ਦਾ ਇੁੱ ਿੋ-ਇੁੱ ਿ
ਤਰੀਿਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

5

ਸਰਜਰੀ ਿਰ ਾਉਣ ਾਸਤੇ ਟਸਹਤਮੁੰ ਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤ
ਬਣਨ ਲ੍ਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਿਲ੍ੈ ਫਟ੍ ਾਲ੍ੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਕਮਲ੍ੇ ।

ਿਰ – ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਲੈ ਫਟ੍ (ਕਟ੍ੇ-ਫਟ੍ੇ ਤਾਲੂ) ਾਲੇ ਬੱ ਟਚਆਂ ਲਈ ਦੱ ਧ ਿੀਣਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱ ਿ ਨੁੱਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫਕਿਆਂ ਕ ੁੱ ਚ ੀ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਬੁੱ ਚੇ ਹ ਾ ਅੂੰ ਦਰ ਕਖੁੱ ਚ ਲ੍ੈ ਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਟ੍ ਭਕਰਆ
ਮਕਹਸਸ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸੌ ਜਾਣ, ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਮਕਲ੍ਆ ਹੋ ੇ।

6

ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸਹੀ ਿੋਸ਼ਣ ਟਮਲਣਾ ਮਹੱ ਤ ਿੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਆਿਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾ ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਿ ਕਪਲ੍ਾਉਣ ਦੇ ੁੱ ਖ- ੁੱ ਖ
ਤਰੀਿੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਕਿਹਿਾ ਤਰੀਿਾ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਲ੍ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ
ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਸੁੱ ਿਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਿ ਕਪਲ੍ਾਉਣਾ ਕਬਹਤਰੀਨ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਝ ਤਰੀਿੇ ਹਨ:

ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਸੁੱ ਿਾ ਕਬਠਾ ਿੇ ਦੁੱ ਿ
ਕਪਲ੍ਾਓ।

7

ਕਨਿੱਪਲ੍ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ

ਦੁੱ ਿ ਦਾ ਪਰ ਾਹ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ

ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਬਾਓ।

ੁੱ ਲ੍ ਰੁੱ ਖੋ ਜੋ ਿੁੱ ਕਟ੍ਆ ਨਹੀਂ

ਕਪਲ੍ਾਓ ਅਤੇ ਡਿਾਰ ਦਆਓ।

ਜੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੱ ਧ ਟਿਲਾਉਣਾ ਸੁੰ ਭ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਿ ਕਪਲ੍ਾਉਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇ। ਿਝ ਤਰੀਿੇ ਹਨ:

ਇੁੱ ਿ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲ੍ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਿ ਕਪਲ੍ਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਮਾਂ ਛਾਤੀ ਕ ੁੱ ਚੋਂ ਦੁੱ ਿ ਿੁੱ ਢ ਸਿਦੀ ਹੈ।

8

ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਲ੍ਿਾ ਕਜਹਾ

ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਾਰ- ਾਰ ਦੁੱ ਿ

ਜੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱ ਧ ਟਬਲਕਲ ੀ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ

ਮਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਿ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ੍ਾ ਦੁੱ ਿ ਦੀ ਰਤੋ ਿਰ ਸਿਦੀ
ਹੈ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ੍ਾ ਦੁੱ ਿ
ਲ੍ਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ੍ ਿੇ ਠੂੰਡਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱ ਿ ਦਾ ਪਰ ਾਹ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮਾਂ ਦੁੱ ਿ ਕਪਲ੍ਾਉਣ ਾਲ੍ੀ ਬੋਤਲ੍ ਦੀ
ਕਨਿੱਪਲ੍ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਥੋਿਹਾ ਕਜਹਾ ੁੱ ਡਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।

9

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਟਕ ਦੱ ਧ
ਟਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਤੇ

ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ੀ ਯੁੰ ਤਰ ਸਾਫ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ੍ੋ-

ਘੁੱ ਟ੍ 10 ਕਮੂੰ ਟ੍ਾਂ ਲ੍ਈ ਪਾਣੀ
ਕ ੁੱ ਚ ਉਬਾਲ੍ ਿੇ ਜਰਮ-

ਰਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਗੂੰ ਦੇ
ਚਮਕਚਆਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲ੍ਾਂ
ਿਰਿੇ ਬਖਾਰ ਅਤੇ

ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

10

ਟਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇਂਦਰ ਟ ੱ ਚ ਟਲਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱ ਲੋ । ਿੇਂਦਰ ਕ ੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਡਾਿਟ੍ਰ
ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਮਆਇਨਾ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ, ਸਮਾਈਲ੍
ਟ੍ਰੇਨ ਿੇਂਦਰ ਕ ੁੱ ਚ

ਿਲ੍ੈ ਫਟ੍ ਦਾ ਸਾਰਾ

ਇਲ੍ਾਜ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ

ਨਾਲ੍ ਮਫਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

