
के गन�: सबैभ�दा रा�ो रोकथाम भनेको ब�ाको पूरै श�ररलाई पेट
तल फका�एर झुकेको ���तबाट खुवाउनु हो । सु�न��त गनु�होस् �क
ब�ाको ग�हरो, चौडा खुला मुख छ - �तनपानको बारेमा परामश�ले
सध� म�त गन� स�छ

याद गनु�होस्: यो �तनपान हो, �न�पल
�फ�डङ होइन!

�तनशोथ
जब तपा�को �तन सु���छ, तातो ��छ र �खाइ ��छ। ब�ाले �ध रा�री चु�न
नस�ने कारणले गदा�  �तन भ�रएको �ँदा, वा नली अव�� �ँदा, वा तपा�को
�तनको �धमा सं�मण �ँदा यो ��छ। तर �ावसा�यक �पमा उपचार नगदा�
�ायः �न�पल फुटेको कारणले ��छ।

के गन�: कुनै प�न अवरोधह� हटाउन �न�पलतफ�  आ�नो �तनलाई मा�लस
गनु�होस्। प�हले �खेको �तनबाट खुवाउन सु� गनु�होस्। �तन खाली गन� �ध
खुवाउने बीचमा हातले �थ�नुहोस्। �यानो कपडाको �योग र तातो पानीले
नुहाउन म�त गन� स�छ। आ�नो �तन व�रप�र ब�दागोभी पात �योग गना�ले
राहत �दान गन� स�छ।

सुझाव: �या�चङ वा पो�जस�नङको सम�याले गदा� 
दोहो�रने �तनशोथ �न स�छ।

�न�पल स�ब�� �म
ब�ाले �तनपान गराउँदा भ�दा बोतलबाट खुवाउन फरक ��व�ध �योग
गछ�। केही ब�ाह�लाई बोतल र �तनको बीचमा एका�तरण गन� गा�ो
��छ र कसैलाई �ँदैन। 

के गन�: बोतल वा �या�सफायर प�रचय गनु� अ�घ �तनपान रा�ोसँग
�ा�पत नभएस�म पख�नुहोस्, क��तमा ६ ह�ता �सफा�रस ग�र�छ। य�द
ब�ालाई पूरक बनाउन आव�यक छ भने तपाईले अ�य �वक�पह� ज�तै
�फ�डङ कप वा पूरक न�स�ङ �णालीलाई �वचार गन� स�नु��छ। 

सुझाव: जब तपाइ ँबोतल एक�कृत गनु���छ, मानव �न�पलको आकारसँग
�म�दोजु�दो SLOW-FLOW �न�पल सबैभ�दा रा�ो �वक�प हो।

�तनपान स�ब�ी के�ह जानकारी
सामा�य चुनौ�तह�को सम�या �नवारण

�खेको �तनको मु�टा 
प�हलो �दनमा अ�लक�त कोमल महसुस �नु सामा�य हो, �वशेष गरी कंुडीको
प�हलो केही सेके�। य��प, �तनपान पीडादायी �नु �ँदैन र �यहाँ क�ह�यै
दरार वा घाउह� �नु �ँदैन!

�तन संल�नता �खाइ वा कोमल �तन सु��ने हो। यो सामा�यतया ज�मेको
३ दे�ख ५ � �दनमा सु� ��छ, �कन�क तपा�को �ध आपू�त� बढ्छ र १२
दे�ख ४८ घ�टा �भ�मा जा�छ।

के गन�: �तनलाई �ब�तारै मा�लस गनु�होस्, �चसो क�ेस लगाउनुहोस्, र
�दनमा क��तमा ८ पटक �याहार गनु���छ र अझ रा�ो ��छ जब यसलाई
��त �दन १० दे�ख १२ पटक �याहार ग�र�छ।

य�द तपाइकँो �तन खुवाउने अ��यमा वा खुवाउने बीचमा असहज �पमा
भ�रएको छ भने, तपाइ ँ आरामदायी मा�ामा �धलाई हातले �थ�न
स�नु��छ।

सुझाव: सबैभ�दा रा�ो रोकथाम भनेको प�हलो �दनदे�ख �तनपान गराउनु
हो।

�तन संल�नता

�ज�ो बाँ�धएको
य�द ब�ाको �ज�ोलाई मुखसँग जोड्ने छालाको प�� सामा�य भ�दा छोटो छ
भने, उनीह�लाई �तनपान गराउन गा�ो �न स�छ।

केही संकेतकह� �तनको मु�टा व�रप�र कमजोर छाप �न्। टाँ�सने सम�या,
ब�ाको मुखको छेउबाट �ध चुहावट, चु�ने आवाज आउनु वा तौल नबढ्नु र
�न�पलमा लगातार घाउ �नु प�न ल�ण �न स�छ।

के गन�: एक बाल रोग �वशेष� वा �तनपान स�लाहकारले तपा�लाई
�तनपानका ला�ग �नर�तरता �दरा�न, अनुम�त, उपचार, सुधार, वा सुझावह�
�दन स�नु��छ।

उ�टो �तनको मु�टा
उ�टो �न�पल भएका धेरै म�हलाह�ले कुनै प�न सम�या �बना �तनपान
गन� स�म ��छन्! सामा�यतया,  एक रा�ो पकड �दान गनु�को साथ,
ब�ाले �तनीह�लाई बा�हर �नका�न स�छ।

के गन�: तपा�ले खाना खुवाउनु अ�घ आ�नो �न�पललाई
स��य गन� �यास गन� स�नु��छ वा खुवाउनु अ�घ
प�/"लेच अ�स�ट" �योग गन� स�नु��छ। जे होस्,
सामा�यतया यो आव�यक पद�न जब ब�ाले एक पटक
रा�ोसँग पकड �दान गछ�।

सहयोग र आपतका�लनमा  स�क�  गनु�होस्
य�द तपाई �खाईमा �नु��छ, �तनपान छाड्न चाहानु��छ, तपाईले ब�ालाई �ध
खुवाउनबाट ब�न प� गद� �नु��छ, वा ५ �दन �ब�तस�दा प�न ब�ाको तौल ब�ढरहेको
छैन भने �वशेष�को त�काल म�त �लनुहोस्।

�लाक कोड �ारा �वशेष�ह� र �ोतह�:
         www.bdl-stillen.de 
         www.verzeichnis.still-lexikon.de 

Europäisches Institut für Stillen und Laktation �ारा सम�थ�त

www.EmpoweredBirthMovement.com

१. ब�ालाई खुवाउनुहोस्।

२.आपू�त� सुर��त गनु�होस्।

३. म�तको ला�ग स�क�  गनु�होस्।

https://www.bdl-stillen.de/fachpersonal/stillberatungssuche/
https://verzeichnis.still-lexikon.de/

