તનપાન અને પૂરક ખોરાક

માતા-િપતા માટે એક માગદિશકા

પિરચય

બાળકને પયા પોષણ, નેહ અને ર ણની જ ર હોય છે . તનપાનથી આ

તમામ જ િરયાતો સંતોષાય છે અને બાળકને

વનમાં એક ે શ આત મળે છે .

તનપાન કુ દરતી છે . માતાના નેહની જેમ માતાના દૂ ધનો પણ જોટો જડે એમ નથી.

સફળ તનપાન માટે , તમને યો ય
હોવો જ રી છે .

ણકારી હોવી તેમજ કુ ટું બ અને સમુદાયનો સાથ

આ પુિ તકા મિહલાઓને ગભાવ થા દરિમયાન અને િશશુના જ મ બાદ

તનપાન સરળ બનાવવા માટે લખાઈ છે . આ પુિ તકાનો ઉપયોગ માતા-િપતા, માતા

અને બાળકની કાળ

લેનાર લોકો તેમજ તનપાનને ો સાહન અને સમથન

આપવાની ઈ છા ધરાવનાર લોકો કરી શકે છે .

આમાં તનપાનની સામા ય િ યા તથા ૨ વષ સુધીનાં બાળકોને પૂરક

આહાર આપવા અંગે ચચા કરવામાં આવેલ છે .

બાળકને સરળતાથી તનપાન કે વી રીતે કરાવવું તથા તનપાન દરિમયાન

આવતી સમ યાઓથી કે વી રીતે બચવું અને આ સમ યાઓનો સામનો કે વી રીતે કરવો

તે અંગે પણ આમાં ચચા કરવામાં આવી છે .

આ પુિ તકા ઘરની બહાર કામે જતી મિહલાઓ કે વી રીતે તનપાન ચાલુ

રાખી શકે અને માતાની છાતીમાંથી હાથેથી દૂ ધ કે વી રીતે કાઢી શકાય છે તેનું
માગદશન આપે છે .

તે તનપાન સંબંિધત વષ જૂ ની ખોટી મા યતાઓ દૂ ર કરવામાં મદદ કરે છે .

ઉ ે શ છે .

માતાઓ ારા વારં વાર પૂછાતા

ોના જવાબ આપવા એ આ પુિ તકાનો

1

અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ ણકારી તમારા
માટે અને તમારા બાળક માટે ઘણી ઉપયોગી
પુરવાર થઈ હશે. જો તમને કોઈ અ ય
હોય
અથવા તમારો અનુભવ તમે અમને જણાવવા
ઇ છતા હો, તો િવનાસંકોચે અમને લખો.
આ માિહતી તમારા િમ ો અને સંબંધીઓને પણ
આપવા િવનંતી.
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