
ک�� ہو�� ہونٹ  اور تالو
کھال�� � سفارشات 

۔ ان � ہونٹ م�� ا�ک سوراخ، ا�ک ش�اف، �ا درز �ا ان �  �عض ب�� ا�ک �ل�فٹ � ساتھ پ�دا ہو�� ہ��
، �اہر � دکھا�� نە دے منە  � چھت م�� ا�ک سوراخ ہوتا �� جو، ہو سکتا ��

ا�ک سمائل ڻ��ن �جن ا�ک سمائل ڻ��ن �ارڻ��
 ہس�تال م�� اس نقص کو مفت دور کر سکتا 

۔  اس نقص کو پوری ط�ح دور کر�� �ا واحد ��
۔   ط��قە �جری ��

ل�کن �عض اوقات �ل�فٹ � حامل �چوں کو دودھ �النا مش�ل ہوتا �� کیونکە دودھ ان � نا� � �اہر آسکتا �� �ل�ە
، اور وە س�� ہو�� محسوس ہو سک�� ہ�� اور سو جا��  ۔ �ا ب�� ہوا اندر کھینچ سک�� ہ�� ان � پھیپھڑوں م�� جا سکتا ��

، چا�� ان کو �ا�� غذائ�ت نە م� ہو۔    ہ��

�جری کروا�� � خاطر �ا�� تندرست اور مضبوط ہو��
وری �� کە �ل�فٹ � حامل ننھ� �چوں کو  � ل�� ��

۔     مناسب خورا� دی جا��

درار تالودرار ہونٹ اور تالودرار ہونٹ�کطرفہ درار ہونٹ دو طرفہ درار ہونٹ اور تالو

�جری بہت اہم �� کیونکە ہو سکتا �� اس � �غ�� �چە
درست طور پر بول نە س�، اس کو انف�کشنوں �ا خطرە 
 بڑھ جا�� اور ہوسکتا �� ا� خورا� لی�� اور دودھ پی�� 

  م�� مسائل در��ش ہوں۔

      



وری �� کە ب�� کو اچ� غذا م� تا�ە اس � �جری ہو س�۔ ماؤں کو یە د�کھ�� � ل�� کە ان � ل�� اور ب�� � یە ��
۔ ا�ر ممکن ہ و، تو ب�� کو براە راست چھا��  ، دودھ �ال�� � مختلف تداب�� آزما��  چاہئ�� ل�� کون سا ط��قە �ام کرتا ��

۔ کچھ تداب�� یە ہ��  �ن �� � دودھ �النا بہ��

۔ سن�� پر ا�ک ڈا��� ب�� �ا معائنە کر�  براە مہ��ا�� اپ�� ب�� کو نزد�ک ت��ن سمائل ڻ��ن سن�� پر � جانا نە بھول��
۔   آپ کو بتا�� �ا کە آپ �جری � ل�� کب ہس�تال آئ��

 ا�ر چھا�� � دودھ �النا ممکن نە ہو تو یە الز� �� کە ماں دو�� ذرائع استعمال کر�� ہو�� ب�� کو دودھ �النا
جاری رکھ�۔ چند تداب�� یە ہ��

ا�ر ماں �ا دودھ �ال�ل ب� دس��اب نہ ہو، تجار��
 دست�ار � 

�
�ن انتخاب �� ل�کن الزما فارموال ا�ال بہ��

۔  ہدا�ات � مطابق احت�اط � ساتھ ت�ار کرنا چاہی��
�ا�� �ا دودھ �ف اس وقت آخری انتخاب ہو �ا 
جب ماں �ا دودھ ب� دس��اب نہ ہو اور نہ � 

  فارموال دودھ دس��اب ہو۔ 

�� ک دودھ �ال�� � ل�� استعمال ک�� جا��
ٰ
یە �قی�� بنائ

وا� آالت صاف اور  �ا�� م�� �م از �م 10 منٹ تک 
ا�ال کر جراث�م � �ا� ک�� گ�� ہوں۔ گندے چمچوں 

 اور بوتلوں � ن�ی�� م�� �خار اور انف�کشن ہو سک�� 
۔ �� 

:

ماں دودھ � روا�� کو بڑھا�� � ل�� دودھ
۔   �ال�� وا� بوتل � ن�ل � سوراخ کو تھوڑا بڑا کر سک�� ��

ب�� کو س�دھا بڻھا
۔   کر دودھ �الئ��

۔  ماں ب�� کو ا�ک چمچ �ا بوتل � دودھ �ال�� � ل�� چھا�� � دودھ ن�ال سک�� ��

س جانب پر ن�ل کو منە �  ا�
۔   رکھ�� جو ک�� ہو�� نہ�� ��

دودھ � روا�� کو بڑھا�� � ل��
۔   چھا�� کو آرام � د�ائ��

ت  �چوں کو معمول � ز�ادە ک��
۔  � ساتھ دودھ �الئ�� اور ڈ�ار دلوائ��

: 


