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പുതിയ രക്ിതാക്കൾക്കക് വേണ്ിയുള്ള 
ഉപവേശവുും പിന്തുണയുും,  
നിർവദേശങ്ങളുും 

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

Malayalam



ഒരു പുത്തിയ 
രക്തിത്ഷാേഷായതിത്തീർന്നത്തിന് 
അഭതിനന്ദനങ്ങൾ 

ഒരു പുതിയ രക്ിതാോയിത്തീരുന്നതക് 
ജതീേിതുംമാറ്ിമറിക്കുന്നതാണക്. 
ഇതക് രസകരവുും ആവേശകരവുും 
അതുവപാലെത്ലന്ന ക്തീണിപ്ിക്കുന്നതുും, 
കൂടാലത േളലരയധികും 
ലേല്ലുേിളിയുണ്ാകുന്നതുമാണക്.

പുതിയ രക്ാകർത്ാക്കലളയുും 
അേലര പരിചരിക്കുന്നേലരയുും 
പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതിനാണക് ഞങ്ങളുലട 
#ReadyforParenthood ക്യാുംലപയിൻ  
െക്്യമിടുന്നതക്. നിങ്ങളുലട പുതിയ 
കുഞ്ിലന സഹായിക്കാൻ ധാരാളും 
േിേരങ്ങളുും പിന്തുണയുും ഇേിലട ഉണ്ക്, അതക് 
ലകാണ്ക് നിങ്ങൾക്കക് ആേശ്യമുള്ള ഏതക് 
സഹായത്ിനക് വേണ്ിയുും വചാേിക്കുക.

#ReadyforParenthood



നേജഷാത്ശതിശു സംരക്േം

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നനരടതെ 
ജനിക്കുകയാടെങ്ിന�ാ (37 ആഴ്ഞ്്ചകൾക്ഞ് 
മുമ്ഞ്) അടലെങ്ിൽ അസുഖമുടടെങ്ിന�ാ, 
നവജാതശിശു യൂെിറ്ിൽ അവടര 

പരിപാ�ിനക്ടെതായി 
വനനേക്ാാം. നവജാത 
ശിശു സാംരക്ഷെതെിൽ 
ഒരു കുഞ്ഞ് ഉള്ളതഞ് 
വ്യാകു�ടപെടുതൊൻ 
കഴ്ിയുനേതാെഞ്, 

പനക്ഷ നിങ്ങൾക്ഞ് 
ആവശ്യമായ 
എലൊ 
വിവരങ്ങളുാം 
പിന്തുെയുാം 
നിങ്ങൾക്ഞ് 
�ഭിക്കുാം.

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിടറെ പരിചരെതെിൽ 
ഏർടപെൊനുാം, ഭക്ഷൊം നൽകാനുാം, 
കുളിപെിക്ാനുാം, അവരുടെ നാപെി (ജ�ാാംശാം 
വ�ിട്ചടുക്ാനഞ്  കഴ്ിവുള്ള ഒരിനാം  
തുെി) മാറ്ാനുാം,  
അവടര എടുതെഞ് 
പിെിക്ാനുാം  
നിങ്ങൾക്കു 
പിന്തുെ �ഭിയ്ക്ാം. 
നിങ്ങടള പരസ്പരാം 
ബന്ിപെിക്ാൻ 
ഇതഞ് 
സഹായിക്കുാം.



അനുബന്ം

നിങ്ങളുടെ നവജാതശിശുവുമായുള്ള ബന്തെിനഞ് 
സമയടമടുക്ാാം. ചർമ്മതെിൽ-നിനേഞ്-
ചർമ്മതെിന�ക്ഞ് സമ്ർക്ാം ഉടൊവുനേതിലൂടെ 
അവടര അറിയാൻ തുെങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ഞ് 
കഴ്ിയുാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിനഞ് എന്ാെഞ് 
ഇഷ്ടമുള്ളടതനേഞ് ശ്രദ്ിക്ാൻ  
അവരുടെ കൂടെ സമയാം  
ടച�വഴ്ിക്കുനേതുാം,  
അനതാടൊപൊം  
നിങ്ങൾ  
ഭക്ഷൊം  

ടകാടുക്കുനമ്ാഴുാം  
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്താം  
മാറുനമ്ാഴുാം അവരുമായി  
സാംസാരിക്കുനേതുാം  
കുഞ്ഞുമായുള്ള  
ബന്ാം  
ആരാംഭിക്ാൻ  
വളടര നലെതാെഞ്.

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിടന എടുക്കുക, കണ്ണുകളുമായി 
സമ്ർക്കുാം പു�ർത്തുക, പുഞ്ിരിക്കുക, കൂൊടത 
അവനരാടു സാംസാരിക്കുക, തുെങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ 
കുഞ്ിനഞ് സുരക്ഷിതത്വവുാം അനതാടൊപൊം 
നിങ്ങളുമായി ഒരു ബന്വുാം അനുഭവടപെൊൻ 
സഹായിക്കുകയുാം അതഞ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ാം 
ടകട്ടുറപ്പുള്ളതാകാൻ ഉപകരിയ്ക്കയുാം ടചയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ കുട്ി നിങ്ങളുടെ കൂടെയായിരിക്ാൻ 
ഇഷ്ടടപെടുന്നു!



ശതിശുക്കൾക്ക് ആഹഷാരം 
നൽകൽ 

മു�പൊൽ നൽകുനേതഞ് ടകാടെഞ് അമ്മമാർക്കുാം 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുാം ധാരാളാം ഗുെങ്ങളുടെഞ്. 

നിങ്ങൾക്ഞ് മു�യൂട്�ിനഞ് പിന്തുെ 
ആവശ്യമുടടെങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ 
പ്രസവശുശ്രൂഷികനയാനൊ അടലെങ്ിൽ 
ആനരാഗ്്യ സന്ദർശകനരാനൊ 

നചാദിക്കുക അടലെങ്ിൽ 
നിങ്ങളുടെ പ്രാനദശിക 
മു�യൂട്ൽ സഹായക 

സാംഘവുമായി  
ബന്ടപെടുക.

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിനഞ് ഏതാടെഞ് 
ആറുമാസമാവുകയുാം, ത� ഉയർതെി ഇരിക്ാൻ 
കഴ്ിയുകയുാം ഒപൊം അവരുടെ കണ്ണുകളുാം, കകകളുാം 
വായയുാം ഏനകാപിപെിക്കുകയുാം ടചയ്യന്നുടടെങ്ിൽ, 
അതഞ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അവതരിപെിക്ാനുള്ള 
സമയമായിരിക്ാാം. പ്രക്ിയ നവഗ്തെിൽ 
നെക്ാൻ തിരക്ഞ് കൂട്ാതിരിനക്ടെതഞ് 
പ്രധാനമാെഞ്. നിങ്ങളുടെ ആനരാഗ്്യ  
സന്ദർശകനരാെഞ്  
സാംസാരിക്കുക.



സുരക്തിത്മഷായ ഉറക്കം

കുഞ്ിനഞ് ഉറങ്ങാനുള്ള ഏറ്വുാം സുരക്ഷിതമായ 
മാർഗ്ാം കട്ി�ിൽ പരനേ ടമതെയിന�ാ, 
ടതാട്ി�ിന�ാ അടലെങ്ിൽ നമാസസഞ് 
ടകാട്യിന�ാ, അവടര  
മ�ർതെി കിെത്തുക  
എനേതാെഞ്. സഡൻ  
ഇൻഫറെഞ് ടഡതെഞ്  
സിൻന്രാമിനഞ്  
(SIDS)  
കാരെമാകുനേ  
അതിതാപനാം  
ഒഴ്ിവാക്കുക.

ചി� രക്ഷിതാക്ൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ിടനാപൊം 
കിെക്പങ്ിടുക എനേ മാർഗ്ാം അവ�ാംബിയ്ക്ന്നു. 
സുരക്ഷിതമായി ഇതഞ് എങ്ങടന ടചയ്ാടമനേഞ് 
അറിനയടെതഞ് പ്രധാനമാെഞ്. ടപ്രാഫഷെൽ 
ഉപനദശാം നതടുകയുാം Lullaby Trustൽ നിന്നുള്ള 
സുരക്ഷിതമായ ഉറക് ഉപനദശാം പിന്തുെരുകയുാം 
ടചയ്യക.



കുഞ്് കരയുന്നത്് 

എലൊ കുഞ്ഞുങ്ങളുാം കരയുാം, കൂൊടത ചി�ർ 
മറ്റുള്ളവനരക്ാൾ കൂടുതൽ കരയുാം. നിങ്ങളുടെ 
കുഞ്ിനഞ് നിങ്ങടള ആവശ്യമാടെനേഞ് 
പറയാനുള്ള മാർഗ്മാെഞ്  കര്ചിൽ. അവർക്ഞ് 
ചി�നപൊൾ വിശനേിരിക്ാാം, ക്ഷഷീെി്ചിരിക്ാാം, 
അമിതമായ ചൂനൊ അടലെങ്ിൽ തണുനപൊ  
       അനുഭവടപെട്ിരിക്ാാം, 
       അടലെങ്ിൽ നാപെി  
       മാറ്ിടക്ാടുക്നയാ  
        അതുമടലെങ്ിൽ 
        ആ�ിാംഗ്നനമാ 
        നവടെിവരാാം.  

നിങ്ങൾക്ഞ് എത്ര സമ്മർദ്ദനമാ അടലെങ്ിൽ 
നിരാശനയാ നതാനേിയാലുാം, നിങ്ങളുടെ 
കുഞ്ിടന നിങ്ങൾ ഒരിക്ലുാം പിെിച്ചു കുലുക്രുതഞ്. 
നിങ്ങൾക്ഞ് സഹായനമാ അടലെങ്ിൽ പിന്തുെനയാ 
നവെടമങ്ിൽ ആനരാടെങ്ിലുാം സാംസാരിക്കുക. 
നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിനഞ് സുഖമിടലെനേഞ് നിങ്ങൾക്ഞ് 
ആകു�തയുടടെങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ ജിപിനയാെഞ് 
സാംസാരിക്കുക അടലെങ്ിൽ എൻ എ്ചഞ് എസഞ്  
      111-ന�ക്ഞ് വിളിക്കുക.



പ്രസേഷാനന്തര മഷാനസതിക 
ആവരഷാഗ്്യം 
ഒരു കുഞ്ഞ് ഉടൊവുനേതഞ് ഒരു വ�ിയ ജഷീവിത 
അനുഭവമാെഞ്. കൂൊടത പ� വിധ വികാരവിഘഞ്നഷാഭങ്ങൾ 
അനുഭവടപെടുനേതുാം സ്വാഭാവികമാെഞ്. നിങ്ങൾക്ഞ്  

വിഷമനമാ അടലെങ്ിൽ വിഷാദനമാ 
നതാന്നുന്നുടവങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ 

കുടുാംബവുമാനയാ, 
സുഹൃത്തുക്ളുമാനയാ, 
പ്രസവശുശ്രൂഷികയുമാനയാ, 
ആനരാഗ്്യ സന്ദർശകരുമാനയാ 
അടലെങ്ിൽ ജിപിയുമാനയാ 
സാംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ഞ്  

നവടെി സമയാം കടടെത്തുക 
കൂൊടത നിങ്ങൾ 

ആസ്വദിക്കുനേ കാര്യങ്ങൾ 
ടചയ്യനേതഞ് തുെരുക.

പ്രസവതെിനഞ് നശഷാം  
നിങ്ങളുടെ പങ്ാളിക്ഞ് 

പ്രസവാനന്ര 
വിഷാദാം ഉടടെനേഞ് നിങ്ങൾ 

കരുതുന്നുടവങ്ിൽ, അവർക്ഞ് 
ആവശ്യമായ സഹായവുാം 
ചികിത്സയുാം നതൊൻ അവടര 

നപ്രാത്സാഹിപെിക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിനഞ് നവടെിയുള്ള പരിപാ�നതെിടറെ -  
ഭാരാം പങ്ിട്ടുടകാടെഞ് സഹായിക്ാനുാം, അതുനപാട� 
തടനേ വഷീട്ടുനജാ�ികൾ നപാട�യുള്ള പ്രാനയാഗ്ിക 
കാര്യങ്ങൾ ടചയ്ാനുാം നിങ്ങൾക്ഞ് കഴ്ിയുാം.

പങ്ാളികൾക്ഞ് ഉതഞ് ക്െഞ് ഠനയാ അടലെങ്ിൽ 
വിഷാദനമാ ഉടൊകുനേതഞ് സാധാരെമാെഞ്, അതഞ് 
ടകാടെഞ് നിങ്ങൾക്ഞ് വിഷമാം നതാന്നുന്നുടവങ്ിൽ  
സഹായാം നതടുക.



നമ്മുടെ കുട്ികൾക്ഞ് നമ്മൾ നൽകുനേ 
ചുറ്റുപാടുകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങടള 
പരുവടപെടുതെിടയടുക്ാൻ  സഹായിക്കുന്നു. 
ആനരാഗ്്യകരമായ ഭക്ഷൊം കഴ്ിക്ാനുാം, 
പതിവായി വ്യായാമാം ടചയ്ാനുാം ശ്രമിക്കുക, 
അതഞ്  നിങ്ങളുടെ കുട്ികളിൽ ആനരാഗ്്യകരമായ 
ടപരുമാറ്ങ്ങൾ ഉടൊക്ാനുള്ള 
നപ്രാത്സാഹനമാകുാം.

ആവരഷാഗ്്യകരമഷായ  
ജതീേതിത്ം

ശാരഷീരിക പ്രവർതെനങ്ങൾ ഊർജ്ജ നി�കൾ 
വർദ്ിപെിക്കുകയുാം മാത്രമലെ നിങ്ങൾക്ഞ് മനസുഖാം 
അനുഭവടപെൊൻ സഹായിക്കുകയുാം ടചയ്യന്നു. 
ഇതിടറെ അർത്ഥാം ഒരു ജിമ്മിൽ നചരുക എനേതലെ. 
കെകളിന�നക്ാ അടലെങ്ിൽ പാർക്ിന�നക്ാ 
ശിശുവാഹനനമാ ബഗ്ിനയാ തള്ളിനപൊകുനേതഞ് 
ഉത്സാഹാം കിട്ാനുള്ള നടലൊരു മാർഗ്മാെഞ്. ചി� 
പാർക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ഞ് ഉപനയാഗ്ിക്ാൻ  
കഴ്ിയുനേ സൗജന്യ  
ഗ്ഷീൻ ജിമ്മുകൾ  
വടര ഉടെഞ്.



ഇടുപ്തിന്റെ ആവരഷാഗ്്യം

ജനനതെിനു നശഷാം നിങ്ങളുടെ നയാനിയിൽ 
നിനേഞ് നിങ്ങൾക്ഞ് രക്തസ്ാവമുടൊകുാം. ഇതഞ്  
ആദ്യാം ശക്തിനയറിയതായിരിക്കുാം, അതിനാൽ 
മിക്ച ആഗ്ഷീരെ ശക്തിയുള്ള ശുചഷീകരെ 
തൂവാ�കൾ നിങ്ങൾക്ഞ് ആവശ്യമാെഞ്. 
നിങ്ങൾക്ഞ് തുനേലുകൾ ഉടടെങ്ിൽ,അവ 
വൃതെിയായുാം ഉെക്ിയുാം സൂക്ഷിയ്ക്ക. നിങ്ങൾക്ഞ് 
അവടയക്കുറി്ചഞ് ആശങ്യുടടെങ്ിൽ നിങ്ങളുടെ 
പ്രസവശുശ്രൂഷികനയാനൊ, ആനരാഗ്്യ 
സന്ദർശകനനാനൊ അടലെങ്ിൽ  
ജിപിനയാനൊ പറയുക.

ഒരു കുഞ്ഞ് ഉടൊയതിടറെ നശഷാം, നിങ്ങൾ 
ചിരിക്കുകനയാ, ചുമയ്ക്കനയാ അടലെങ്ിൽ 
ടപടട്നേഞ് ച�ിക്കുകനയാ ടചയ്യനമ്ാൾ  
അല്ാം മൂത്രാം നപാവുനേതഞ് സർവ്വ 
സാധാരെമാെഞ്. ഇടുപെഞ് ത�  
വ്യായാമങ്ങൾക്ഞ് ഇതിനഞ്  
സഹായിക്ാൻ കഴ്ിയുാം.  
നിങ്ങൾക്ഞ് ഇടുപെഞ്  
നവദനനയാ  
അടലെങ്ിൽ മൂത്രാം  
സ്വനമധയാ  
നപാകുനേ  
അവസ്ഥനയാ  
ഉടടെങ്ിൽ,  

ഫിസിനയാടതറാപെിക്ഞ്  
നവടെി സഹായിക്ാൻ  
ഒരു റഫറൽ  
ആവശ്യടപെടുക.



പുകേലതി നതിർത്തുക

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിടറെ ആനരാഗ്്യടതെ അവരുടെ 
ജനനതെിനു നശഷവുാം പുകവ�ിക്ഞ് നശിപെിക്ാൻ 
കഴ്ിയുാം  മടറ്ാരാളഞ്  ഉപനയാഗ്ിക്കുനേ പുക 
സഡൻ ഇൻഫറെഞ് ടഡതെഞ് സിൻന്രാമിനഞ് 
(SIDS) ടറെ സാധ്യത വർദ്ിപെിക്കുകയുാം 
കൂൊടത നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിടന അവരുടെ ആദ്യ 
വർഷതെിൽ തടനേ ശ്വാസനകാശ സാംബന്മായ 
പ്രശ്നങ്ങനളാ അടലെങ്ിൽ അണുബാധകനളാ വനേഞ് 

ആശുപത്രിയിൽ പ്രനവശിപെിക്ാനുള്ള സാധ്യത 
വർദ്ിപെിയഞ്കുകയുാം ടചയ്യന്നു.
പുകവ�ി നിർത്തുനേതഞ് ബുദ്ിമുട്ായിരിക്കുാം, പനക്ഷ 
അതിനു ശ്രമിക്ാൻ ഒരിക്ലുാം കവകിയിട്ിലെ. 
നിങ്ങളുടെ പ്രസവശുശ്രൂഷിക, ആനരാഗ്്യ 
സന്ദർശകർ അടലെങ്ിൽ ജിപി എനേിവരുമായി 
സാംസാരിക്കുക അടലെങ്ിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാനദശിക 
പുകവ�ി നിർതെിക്കുനേ നസവനവുമായി  
     ബന്ടപെടുക.



ആവരഷാഗ്്യകരമഷായ 
ബന്ങ്ങൾ

ഒരു കുഞ്ഞ് ഉടൊകുനേതഞ് പ�നപൊഴുാം 
ബന്ങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദാം ടചലുതെിനയക്ാാം. 
കഴ്ിയുനേത്ര പരസ്പരാം  
ഒനേി്ചിരിക്ാനുള്ള  
സമയാം കടടെത്തുക.  
അനന്യാന്യാം കരുതൽ  
ഉടൊക്ാൻ ടചറിയ  
കാര്യങ്ങൾ  
ഉൾടപെടെയുള്ളവ  
ടചയ്യക.

സഹായനമാ അടലെങ്ിൽ പിന്തുെനയാ നിങ്ങൾക്ഞ് 
നവെടമങ്ിൽ ആനരാടെങ്ിലുാം സാംസാരിക്കുക. 
നിങ്ങൾക്ഞ് ഒരു റിന�ഷൻഷിപെഞ് കൗൺസി�ടറ 
ബന്ടപെൊൻ  നിരവധി മാർഗ്ങ്ങളുടെഞ് 
മാത്രമലെ അവയിൽ ചി�തഞ് സൗജന്യവുമാെഞ്. 
പ്രസവനശഷാം ഗ്ാർഹിക ക�ഹങ്ങളുാം പഷീഡനങ്ങളുാം 
വർദ്ിന്ചക്ാാം. നിങ്ങൾ ആപതെി�ാടെങ്ിൽ 
ഉെനെി 999 എനേ  
നമ്റിൽ സഹായാം  
�ഭിക്ാൻ  
വിളിക്കുക.



ഗ്ർഭനതിവരഷാധനവും 
ഗ്ർഭധഷാരേങ്ങളുന്െ അകലവും

ഒരു കുഞ്ഞ് ജനി്ച നശഷാം നിങ്ങൾ 
മു�യൂട്ടുന്നുടടെങ്ിലുാം നിങ്ങളുടെ ആർതെവാം 
വഷീണ്ടാം ആരാംഭി്ചിട്ിടലെങ്ിൽ നപാലുാം മൂനേഞ് 
ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിന�ാ അത്രതടനേ ഇടലെങ്ിന�ാ 
നിങ്ങൾ ഗ്ർഭിെിയാനയക്ാാം.

ആദ്യ തവെ ഉൾടപെടെ, നിങ്ങൾക്ഞ് വഷീണ്ടാം 
ഗ്ർഭിെിയാനകടെ ആവശ്യമിടലെങ്ിൽ, 
പ്രസവനശഷാം ക�ാംഗ്ിക ബന്തെിന�ർടപെടുനേ 
സമയടതെലൊാം ഏടതങ്ിലുാം തരതെിലുള്ള 
ഗ്ർഭനിനരാധന മാർഗ്ങ്ങൾ ഉപനയാഗ്ിനക്ടെതഞ് 
പ്രധാനമാെഞ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ഞ് നവടെി 
നിങ്ങളുടെ ജിപിനയാെഞ് സാംസാരിക്കുക അടലെങ്ിൽ 
നിങ്ങളുടെ പ്രാനദശിക കുടുാംബ ആസൂത്രെ 
ക്ിനിക്കുമാനയാ ബന്ടപെടുക.



േഷാക് സതിവനഷൻസ്

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജനി്ചതിനഞ് ടതാട്ടുപിനോട� 
ശിശുവായിരിക്കുനമ്ാഴുാം കശശവത്തുമുള്ള 
വാക്ിനനഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ജിപി 
സൗജന്യമായി വാഗ്ാനാം ടചയ്യന്നു. 

നിങ്ങളുടെ സ്വന്ാം കുഞ്ിടന 
സാംരക്ഷിക്കുനേതിനനാടൊപൊം, 

നരാഗ്ാം പെരുനേതഞ് 
തെയുനേതിലൂടെ 

നിങ്ങൾ മറ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങടളയുാം 
കുട്ികടളയുാം കൂെി 
സാംരക്ഷിക്കുന്നു.

വാക്ിനനഷൻ എടുതെ ആളുകൾക്ഞ് ഗുരുതരമായ 
അസുഖാം വരാനുള്ള സാധ്യത വളടര 
കുറവാെഞ് അതിനാൽ ഇതഞ് നൽകടപെടുനമ്ാൾ 
അസുഖതെിടനതിടരയുള്ള പ്രസഞ്തുത 
വാക്ിനുകൾ നിങ്ങൾ എടുതെിരിക്ൊം. 



പ്രവയഷാജനകരമഷായ ലതിങ്കുകൾ 
ഈ �ഘുന�ഖയിൽ ഉൾടക്ാള്ളി്ചിരിക്കുനേവയിൽ ഏടതങ്ിലുാം 
വിഷയങ്ങടളക്കുറി്ചഞ് കൂടുതൽ കടടെതൊൻ പ്രനയാജനകരമായ 
ഉറവിെങ്ങളുടെ ഒരു നശ്രെി ഇതാ:

നേജഷാത്ശതിശു സംരക്േം
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth
• nhs.uk (premature babies തിരയുക) 

അനുബന്ം
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (baby moves ക്ിക്ഞ് ടചയ്യക)

ശതിശുക്കൾക്ക് ആഹഷാരം നൽകൽ
• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (breastfeeding തിരയുക) 
• nhs.uk/start4life/baby (feeding your baby ക്ിക്ഞ് ടചയ്യക)

സുരക്തിത്മഷായ ഉറക്കം
• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resource
• nhs.uk (SIDS തിരയുക) 

കുഞ്് കരയുന്നത്് 
• iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (crying baby തിരയുക) 

പ്രസേഷാനന്തര മഷാനസതിക ആവരഷാഗ്്യം 
• tommys.org (postnatal depression തിരയുക)
• mind.org.uk (perinatal തിരയുക)
• nct.org.uk (perinatal depression തിരയുക)

ആവരഷാഗ്്യകരമഷായ ജതീേതിത്ം 
• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (keeping fit തിരയുക) 

ഇടുപ്തിന്റെ ആവരഷാഗ്്യം 
• nct.org.uk (pelvic floor തിരയുക)
• nhs.uk (post pregnancy തിരയുക)
• squeezyapp.com

പുകേലതി നതിർത്തുക 
• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (breast feeding and smoking തിരയുക)
• lullabytrust.org.uk/smoking 

ആവരഷാഗ്്യകരമഷായ ബന്ങ്ങൾ 
• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk

ഗ്ർഭനതിവരഷാധനവും ഗ്ർഭധഷാരേങ്ങളുന്െ അകലവും 
• nhs.uk (contraception after baby തിരയുക)
• nhs.uk (planning baby തിരയുക)
• nhs.uk (planning another pregnancy തിരയുക)

േഷാക്തിവനഷൻസ് 
• nhs.uk (pregnancy and covid തിരയുക)
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

ഈ കാമ്യിടനക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുാം കൂടുതൽ 
ഉപാധികൾ കാണുനേതിനഞ് നവടെി, സന്ദർശിക്കുക:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



രക്ഷാകർതൃത്്വത്തിന് വേണ്തി 
നതിങ്ങൾ ത്യഷാറഷാവേഷാ?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ഞ് നവടെി സന്ദർശിക്കുക:

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

രക്ഷാകർതൃത്വടതെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സൂചനകൾക്കുാം 
നിർനദ്ദശങ്ങൾക്കുാം നവടെി, നിങ്ങൾ തിരടഞ്ടുതെ 
നസാഷ്യൽ മഷീഡിയ ചാന�ിൽ #ReadyforParenthood എനേഞ് 
തിരയുക.

വിശാ�മായ ഓഹരി പങ്ാളികളുടെ പിന്തുെനയാടെ NHS 
സൗതെഞ് ഈസ്റഞ് റഷീജിയെൽ ടമനറ്െിറ്ി െഷീാം ഇനിപെറയുനേ 
ന�ാക്ൽ ടമനറ്െിറ്ി ആൻഡഞ് നിനയാനാറ്ൽ സിസ്റാംസഞ് 
(LMNS) ഉൾടപെടെ, നിങ്ങളിന�ക്ഞ് ടകാണ്ട വരുന്നു:

• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight and Portsmouth LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS

ഞങ്ങളുലട സിസ്റ്റർ കാമ്പയിനിൽ നിങ്ങൾക്കക് 
താൽപ്ര്യമുണ്ാവയക്കാും: 
നതിങ്ങൾ ഗ്ർഭധഷാരേത്തിന് വേണ്തി ത്യ്ഷാറഷാവേഷാ?

കൂടുതൽ േിേരങ്ങൾക്കക് വേണ്ി സന്ദർശിക്കുക:  
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

നതിങ്ങൾ ഗ്ർഭധഷാരേത്തിന് 
വേണ്തി ത്യ്ഷാറഷാവേഷാ?

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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#ReadyforParenthood


