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 له شيدو ورکولو مشوره الري د دوشک. 

که تاسو د مور تيو شيدې یا د ماشوم فارمول شيدو سره د بوتل تغذیه ورکړل پالن لرئ ، دا الرښوونې به تاسو سره  

 ستاسو د ماشوم په تغذیه کې مرسته وکړي او هغه خوندي او روغ وساتي. 

که تاسو پریکړه وکړئ چې د ماشوم فارمول وکاروئ، لومړی د ماشوم فارمول )لومړی شيدې( باید تل لومړی فورمول  

 وي چې تاسو خپل ماشوم ته ورکوئ. تاسو دا د لومړي کال په اوږدو کې وکارولی شئ.

 د تغذیه کولو بوتل تجهیزاتو اخیستل 

تيا ولرئ، په بيله بيا د تعقيم کولو وسایلو ته اړتيا لرئ، لکه د یخو اوبو تاسو به څو بوتلونو، ټيټونو او د بوتل برش ته اړ

 تعقيم کونکي، مایکروویو یا بخار تعقيم. 

هيڅ داسې شواهد شتون نلري چې یو ډول ټيټ یا بوتل له بل هرچا څخه ښه وي. ساده بوتلونه چې د مينځلو او تعقيم  

 کولو لپاره اسانه دي شاید ښه وي.

 ماشوم لپاره بوتلونه تیارول ستاسو د 

مياشتې وي ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو بوتلونه او ټيټونه تعقيم کړئ. خپل السونه   12تر هغه چې ستاسو ماشوم لږترلږه 

 د تعقيم شوي بوتل او چای له مينځلو دمخه په ښه توګه ومينځئ. 

 رښوونې په احتياط سره تعقيب کړئ. که تاسو د ماشوم فارمول کاروئ، د خوړو د جوړولو په وخت کې د ليکل ال

 تاسو خپلې قابلې له څخه پوښتنه کولی شئ چې څنګه د ماشوم فارمول جوړ کړئ.

 بوتل له ال ري خپل ماشوم څنګه تغذیه کړئ

د دوشک )بوتل( له الري تغذیه ورکول یو ښه فرصت دی چې د خپل ماشوم سره د نږدېوالي احساس وکړئ، د هغه 

دې اړیکي ورسره ولرئ. که چيرې ډیری خواړه ستاسو، ستاسو ملګري یا د دوی اصلي پالونکي طبيعت و پېژنئ او نږ

 لخوا ورکړل شي ماشومان به ډیر خوندي احساس وکړي.

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په آرامۍ سره د خپل ماشوم سره نږدې ناست یاست. کله چې تاسو ورته خواړه ورکوئ د 

  خلئ، د دوی سترګو ته وګورئ او د هغوی سره خبرې وکړئ .خپل ماشوم د نيولو څخه خوند وا 

خپل ماشوم د بوتل تغذیه کولو لپاره په نيم مستقيم موقعيت کې ونيسئ. د دوی د سر مالتړ وکړئ ترڅو دوی په آرامۍ  

  سره تنفس وکړي او تير کړي.

کړي نو پریږدئ چې په ټيټ کې   د خپل ماشوم د شونډو په وړاندې ټيټ برش کړئ او کله چې دوی خپله خوله پراخه

  راښکته شي. 

 تل خپل ماشوم ته د خوړو لپاره کافي وخت ورکړئ. 



NHS Bottle Feeding Advice – Pashto  2 

 خپل ماشوم یوازې مه پریږدئ

 هېڅکله خپل ماشوم د شيدو تغذیه شي سره یوازې مه پریږدئ ځکه چې دوی کولی شي په شيدو وخوري.

 بوتل په افقی ډول وساتئ  

ټ واچوئ. )یوازې یو څه ټيټ شوی( بوتل په افقی موقعيت کې وساتئ دا به شيدو  په نرمۍ سره د ماشوم په خوله کې ټي

 ته اجازه ورکړي چې په ثابت ډول جریان وکړي او ستاسو ماشوم ته د هوا د اخيستلو مخه ونيسي.

ترڅو  که چيری د تغذیه کولو په وخت کی چپنی چپه شی، د خپل ماشوم د خولې په کونج کې په نرمۍ سره کش کړئ 

 سکشن خوشې شي.

 که چيرې تيټ بند شي، د بل تعقيم شوی ټيټ سره یې بدل کړئ.

 ده خپل ماشوم طبیعت ونیسئ

ټول ماشومان مختلف دي. ستاسو ماشوم به پوه شي چې څومره شيدو ته اړتيا لري. ځينې د نورو په پرتله ډیر ځله  

 غواړي. فقط د خپل ماشوم طبيعت ګورئ. خواړه ورکړل 

کله چې مو ماشوم وږی مالومېدی خواړه ورکړئ. که یې د دوشک )بوتل( شېدې ټولي ونه څېښلې په دې اړه اندېښنه مه  

 کوئ.

 د ماشوم کږول 

 کېدای شي ستاسو ماشوم د تغذیې پر مهال لنډې وقفې واخلي او کله ناکله ټېغ )سګلۍ( ته اړتيا لري.

و جګ یې ونيسئ په ارامه یې نس وموښئ یا یې پر شا وټپوئ تر څو  کله چې مو ماشوم په کافي اندازه شېدې وخورې، ن

 د نس باد یې ووځي. 

 هغه شېدې چې نه وي استعمال شوي و یې غورځوئ 

کله چې تاسو خپل ماشوم ته د دوشک )بوتل( له الري شېدې ورکړئ، نو هغه پوډري یا د مور شېدې چې استعمال شوي 

 نه وي ویې غورځوئ.

 په یو وخت کې یو ځل. -هال ماشوم ته شېدې جوړوئ یواځې د اړتيا پر م

 په دوشک )بوتل( کې د شېدو جوړولو لپاره مرسته

که تاسو مرستې او مالتړ ته اړتيا لرئ د خپلې قابلې، ډاکټر )روغتياپال( یا نورو هغه ميندو سره خبرې وکړئ چې د 

 دوشک )بوتل( له الري یې ماشومانو ته شيدې ورکړي وي

 ئ د ډاکټر )روغتياپال( د تليفون شمېره د خپل ماشوم په روغتيایي ریکارډ )سور کتاب( کې پيدا کړئ. تاسو کوالی ش
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 په دوشک )بوتل( کې د شیدو جوړولو اړوند ستاسو پوښتني 

 زما ماشوم ولي د غذا خوړلو وروسته نا ارامه وي؟ 

کړې، کېدای شي هغه نا ارامه وي او  که ستاسو ماشوم د شيدو خوړلو پر مهال د دوشک )بوتل( له الري هوا تنفس 

 ژاړي. 

د شيدو ورکولو وروسته مو ماشوم پر خپله اوږه په مستقيم ډول واچوئ یا یې په خپله غېږه کې جګ ودروئ. د خپل 

 ماشوم مال )شا( په نرمۍ سره وموښئ، تر څو د هغه له نس څخه هوا )باد( ووځي.

 اندازه هوا خارج کړي. ځيني وختونه کېدای شي ستاسو ماشوم په ډېره لږه

 ولې زما ماشوم کله ناکله د خوړو وروسته ناروغه کیږي؟

دا د ماشومانو لپاره طبيعي خبره ده چې د تغذیې پر مهال یا له هغه څخه وروسته لږ شېدې بېرته راتوی کړي. دې ته 

  خوا ګرځی، باقی وهل یا د زړه راپورته کېدل ویل کېږي.

 مال په الس کې درسره وساتئ. د اړتيا پر مهال یو ټوټه دس

کوښښ وکړئ دا وګورئ چې ستاسو د ماشوم د دوشک )بوتل( د سر سوری باید ډېر غټ نه وي. په بېړه بېړه د شيدو  

 څيښل هم ستاسو ماشوم ناروغه کوالی شي. 

د غذا ورکولو پر مهال ماشوم مه مجبوره کوئ چې د خپلي اشتهاء څخه ډېري شيدې وڅېښې. په دې سره کېدای شي 

 ستاسو ماشوم زړه تنګی شي او تر حد زیات د تغذیه ورکړل شي.

 د غذا ورکولو وروسته په غېږ کې د خپل ماشوم نېغ درول هم ډې ستونزي په هوراي کې مرسته کوالی شي.

که ماشوم ته دا ستونزه ډېره پېښېږي، یا ستاسو ماشوم ډېر ناروغ وي، یا داسې ښکاري چې د بدن کوم غړی یې درد  

کوي او یا تاسو د یو بل دليل له مخې د ماشوم په هکله اندیښمن یاست، نو د خپل ماشوم د روغتياپال )ډاکټر( یا عمومي  

 ډاکټر سره په دې اړه خبرې وکړئ.

 زما ماشوم قبض کوي؟  ایا پوډري شېدې

 کله چې پوډري شېدې کاروئ، نو همېشه هغه اندازه استفاده کړئ چې پر قوطۍ یا دبلي باندي توصيه شوي وي.

نور پوډر مه ور اضافه کوئ. تر اندازې زیاتي پوډري شيدې کارول کېدای شي ستاسو ماشوم قبض کړي او د بدن اوبه  

 یې کمي کړي. 

ورځو پورې له نس څخه نه وي کښېنستلی، نو د   ۳څخه تر  ۲څخه کم عمر ولري او له اونيو  ۸که ستاسو ماشوم له 

خپلې قابلې، روغتيا پال یا عمومي ډاکټر سره په دې اړه خبرې وکړئ، په ځانګړې توګه که ستاسو د ماشوم ورو ورو  

 وزن اخلي. 

 . ستاسو د ماشوم وزن باید ډېر شي او په ډېراندازه ابراز وکړي له نسه کښينې
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 د ماشومانو شېدې او حساسیت

که تاسو فکر کوئ چې ماشوم مو د پوډري شيدو سره حساسيت لري یا یې نه شي هضموالی، نو د خپل ډاکټر سره په 

 دې اړه خبري وکړئ. که اړتيا وه، هغوی به د یو ځانګړي فورمول شيدې درته وفرمایي.

ضد شيدي دي، نو دا ډول شيدې د هغه ماشومانو لپاره  د ځينو پوډري شيدو پر دبليو ليکل شوي وي چې دا حساسيت 

 مناسبي نه دي چې د غوا د شيدو سره حساسيت لري.

 د سویا پوډري شيدې باید یواځي هغه ماشومانو ته ورکړل شي چې تر طبي څارنې الندي وي. 

سره په دې اړه  مخکې له دې چې حساسيت ضد شيدې یا هم د سویا پوډري شيدې استفاده کړئ لومړی د خپل ډاکټر 

 وږغېږئ.
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