
ઓળખાણ...

શિશનુ ુ ંનામ:                                                                                    

વાલીનુ ંનામ:                                                                                 

જનમ તારીખ:                                   સમય:                          

જનમ સમયનુ ંવજન:                               જનમ સમયની લબંાઇ:                    

ડૉક્ટર/દાયણ:                                        

જનમ સ્થળ:                                        

4 ચહરેો જોઇ શકાય

4  નાક અને મોઢંુ તમામ સમયે મકુત 
રીતે ફેરવી શકાય

4 નાક અને મોઢંુ ઢંકાયેલુ ંના રહે

4 માથુ ંએક બાજુ ઢળેલુ ંહોય

4 ગરદન સીધી હોય વળેલી ન હોય

4  ખભા તમારી તરફ છાતીથી  
છાતી સીધા હોય

4  પીઠ ધાબળાથી ઢંકાયેલી હોય

તવચાથી તવચાના સપંક્ક માટે સલામત શારીરરક સ્થતત
તમારી જાતને ટટ્ાર રાખો, સપાટ નહીં. તમારા તશશનેુ એવી રીતે ગોઠવો કે જેનાથી:

જનમ થયા પછીના પહલેા થોડાક રદવસ જયારે તવચા્થી તવચા અડકાડીન ેતડેો તયારે 
બાળકના ચહરેાનુ ંશનરીક્ષણ કરતા રહો. એ જુઓ કે રંગ સામાનય રહ ેછે, શ્ાસોચછવાસ 
શનયશમત છે અન ેબાળક તમારા સ્પિ્શન ેપ્રશતભાવ આ્ેપ છે.  

સલામત તનદ્ા માટે, જો તમને ઊંઘ આવતી હોય અને તમન ેકે તમારા 
બાળકને સાચવનાર કોઇ ન હોય, તો તમારા બાળકને તનેા ્પારણામા ં 
્પીઠના બળે છતુ ંસવુાડો. 

તમારા બાળકને કસીને લપેટવાનુ ંકે પોટલુ ંવાળવાનુ ંટાળો, આને 
લીધે તમેની ફીડડગંની શનિાનીઓ તમન ેદેખાડવામા ંઅવરોધક  
બની િકે છે.

ની ્પરવાનગી સા્થ ેઅનકુલૂન કરાયુ:ં 

સીમકો મસુકોકા ડડસ્સરિક્ટ હલે્થ યશુન્ટ

્થાતનક સમથ્કન:

ટેલલહલેથ ઓનટારરઓ: 
રોજના 24 કલાક / સપતાહના 7 ડદવસ

1-866-797-0000 
ટીટીવાય: 1-800-797-0007

આવશયક હોય તો સતન્પાનની 
્પડરચાડરકા મા્ેટ માગણી કરો.

સમથ્કન 
અને સેવાઓ
તમારી લબરાદરીમા ં્તનપાનની સેવાઓ માટે: 

•  બાયલલગંલ ઓનલાઇન સતન્પાન સેવાઓની 
નબંર સડહતની નામાવલી  
www.ontariobreastfeeds.ca

વધ ુમારહતી માટે: 

•  સતન્પાન www.beststart.org/
resources/breastfeeding

•  નવજાત શિશનુુ ંફીડડગં www.beststart.
org/resources/nutrition 

ભડંોળ પરંુૂ 
્પાડનાર:

તમારંુ દૂધ હાથથી દબાવીને વહલેુ ંઅને વારંવાર કાઢી લો
શા માટે:

4  તમારી સશુવધા મા્ેટ તમારા સતનમા્ંથી 
દૂધ કાઢવામા ંસહાયક બનો. 

4  શિશ ુવળગી રહ ેતમેા ંમદદ કરો.

4  તમારા શિશનુ ેવધારે દૂધ આ્પો.

4  તમારા દૂધનો પરુવઠો વધે તમેા ં
મદદરૂ્પ ્થાવ.

કેવી રીતે:

1. તમારા હા્થ ધઓૂ.

2. હળવ્ેથી તમારા સતનની માલીિ કરો.

3. તમારી આંગળીઓ અને અંગઠુાને એરોલાની ્પાછળ “C” આકારમા ંગોઠવો.

4.  તમારી છાતી તરફ ્પાછળ દબાવો. તમારી આંગળીઓ એકસા્ેથ અન ેશન્પલ તરફ દબાવો.

5. દૂધના ં્ટી્પા ંભેગા ંકરો તમારા બાળકને ફીડ કરવા અ્થવા ્પછીના સમય મા્ેટ સગં્રહ કરો.

6.  પનુરાવત્શન કરો (્પાછળની તરફ દબાવો, દબાવીને કાઢો, આરામ કરો) અન ેતમારા સતનની આસ્પાસ ફેરવો

7. સતન બદલો અને પનુરાવત્શન કરો.

સારસભંાળ રાખવી
તમારી અને તમારા શિશનુી સારસભંાળ લેવી અગતયની છે. તમન ેએવુ ંલાગી િકે 
છે કે તમારે વધ ુમદદની આવશયકતા અ્થવા જરૂર છે. નીચનેાન ેશવચારણામા ંલો:

હું

4  હુ ંપરૂતો આરામ કરંુ છ.ં
4   હુ ંજાણુ ંછ ંકે પ્ર્થમ ૨ સપતાહ રડવાનુ ંઅન ેરોતલ હોવાનુ ંસામાનય હોય છે.
4   હુ ંજાણુ ંછ ંકે મદદ મા્ેટ કા ંપછૂવાનુ ંઅન ેજયારે જરૂર ્પડિ ેતયારે હુ ંત ેમાગીિ.

તશશુ

4   મારા બાળકન ેફીડડગં કરાવવા્થી હુ ંવધારે શવશ્સત અને આરામદાયક ્થઈ 
રહી છ.ં

4   હુ ંમારા શિશનુી ફીડડગંની પ્રારંલભક શનિાનીઓ અને તમેન ેપ્રશતભાવ 
આ્પવાનુ ંિીખી રહી છ.ં 

4   હુ ંજાણુ ંછ ંકે શિશનુ ેવારંવાર ફીડડગં કરાવવુ ંસામાનય હોય છે.

4   મારા શિશનુ ેલોહીની ત્પાસ અને રસીકરણ દરશમયાન ફીડડગં કરાવીને  
અન/ેઅ્થવા તવચા્થી તવચા અડકાડીન ેહુ ંિાતં કરી િકંુ છ.ં 

4   મારા શિશનુ ેફીડડગં કરાવવા અંગેના પ્રશ્ો હોય તો મારે કા્ંથી મદદ 
મળેવવી તે હુ ંજાણુ ંછ.ં

ફીડડગંની પ્રારંલભક 
શનિાનીઓ: 
મોંઢંુ ખોલવુ,ં 

બગાસુ ંખાવુ,ં હોઠ 
ચબચબાવવા 

રોજના 8 ક� તેથી વ� ુફ��ડ�ગ
તમા�ંુ િશ� ુમજ�તૂ ર�તે, ધીમેથી, સમાન ર�તે �સુે છે અને વારંવાર ગળે છે.

ચરૅ�
�વ�ું

અખરોટ
�વ�ું

 

 

મોટા ભાગના ંબાળકો�ુ ંવજન જન્મના �થમ 3 �દવસમા ંઘટ� ુ ંહોય છે
�દવસ 4 પછ� મોટા ભાગના ંબાળકો�ુ ંવજન િનયિમત ર�તે વધ�ુ ંહોય છે. 

   

3 અથવા વ� ુમોટા,
પોચા પીળા અથવા કથ્થાઇ

ઓછામા ંઓછા ં6 �બુ ભીનાં

ઓછામા ંઓછા
1 થી 2 કાળા

અથવા ઘરેા લીલા

ઓછામાં
ઓ� ં1
ભી�ું

ઓછામાં
ઓછા ં2
ભીનાં

ઓછામાં
ઓછા ં3
ભીનાં

ઓછામાં
ઓછા ં4
ભીનાં

3 અથવા વ�ુ
કથ્થાઈ, લીલા
અથવા પીળા

 

 

�દવસ �મર 1 2 3 4 5 6 7 8

ફ��ડ�ગ

પેટ�ુ ંકદ

ગદંાં
બાળોિતયાં

ભીનાં
બાળોિતયાં

વજન

બી�
િનશાનીઓ

જરદા�
�વ�ું

�ડા
�વ�ું

તમા�ંુ બાળક જોરથી રડ�ુ ંજોઇએ, સ��ય ર�તે હલનચલન
કર�ુ ંજોઇએ અને સહ�લાઇથી �ગી જ�ુ ંજોઇએ. 

ફ��ડ�ગ બરાબર ચાલી ર�ુ ંછે તેની િનશાનીઓ

(Gujarati)

www.ontariobreastfeeds.ca
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/

