ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧ
ੱ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦਸ(10) ਸਫਲ ਕਦਮ

ਹਰ ਸਹੁਲ
ੂੁ ਤ ਜੋ ਮੇਟ
ੈੇ ਰਿਨਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਿੲਸ ਤਰਾਂੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕ
ੱ ਤ ਨੀਤੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਧ
ੱ ਤੋਂ ਿੲਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨੰੂ ਦੇਣਾ,
1. ਦੁਨਾਲਧੱ ਿਪਲਾਉਣ
6.
ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਤ
ੇ ਦੇ.
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 7. ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ- ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿੲਕੱਠੇ
2. ਿੲਸ
ਿਸਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ.
ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਹਾਿੲਕ ਹਨ.
ਦੇ ਦੁਧ
ੱ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ
3. ਛਾਤੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.
ਦੇ ਿੲੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧ
ੱ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ
4. ਜਨਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

8. ਮੰਗ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਧੱ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਦਾ ਦੁਧ
ੱ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਘ
ੰ ਣੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਿਨਪਲ
9. ਛਾਤੀ
ਨਾ ਿਦੳ.

ਨੂੰ ਿਦਖਾੳ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੁਧ
ੱ ਿਪਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 10. ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧ
ੱ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਿੲਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
5. ਮਾਤਾ
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਦੁਧ
ੱ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਡਾਵਾਂ ਿਦੳ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜਨਮ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ.

ਕੇਦ
ਂ ਰ ਤੋਂ ਛੁਟ
ੱ ੀ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਭੇਜ.ੋ

ਿੲਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਵੰਡ ਦਾ “ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦਸ ਕਦਮ” ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਜੋ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ
ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਹੈ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ: ਮੈਟਰਿਨਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ “ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ”

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦਸ ਸਫ਼ਲ ਕਦਮ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਵਾਇਡ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਿੲਆ ਿਗਆ ਹੈ.

ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਿੲੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਾਲ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਬਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਬਿਸਭੀ ਸਪਲਾਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਚੁੰਘਣ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਿੲਨਕਾਰ ਕਰਕੇ.
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