
પ્રતિદિન ઓછામા ંઓછંુ 8 વખિ સિનપાન (િર 1 થી 3 કલાકે). આપનુ ંબાળક જોશથી, ધીમથેી, એકધારં ચસુ ેછે અન ેવારવંાર ગળે ઉિાર ેછે.

ચરૅી જેવડું અખરોટ જેવડું

આપના બાળકના પેટનું કિ

િમારે કેટલી વાર સિનપાન કરાવવું 
જોઇએ?
પ્રતિદિન, સરેરાશ 24 કલાક િરતમયાન

જનમના પ્રથમ 3 દિવસમા ંબાળકોનુ ંવજન જનમ સમયના 
વજનથી સરરેાશ 7% ઘટિંુ હોય છે

દિવસ 4 પછી િમારા બાળકનુ ંવજન પ્રતિદિન 20 થી 35 ગ્ામ વધવુ ંજોઇએ (2/3 થી 1 1/3 ઔંસ) અન ેિનેુ ંક ેિણેીનું  
જનમ સમયનુ ંવજન 10 થી 14 દિવસમાં પનુઃપ્રાપિ કરી લેવુ ંજોઇએ.

આપના બાળકનું વજન

ઓછામા ંઓછંુ 
1 ભીનું

ઓછામા ંઓછાં  
2 ભીનાં

ઓછામા ંઓછાં  
3 ભીનાં

ઓછામા ંઓછાં  
4 ભીનાં

ઓછામાં ઓછાં 6  
આછા પીળા અથવા ચોખખા પશેાબવાળાં ખુબ ભીનાં 

ભીનાં બાળોતિયાં- ડાઇપસ્સ 
કેટલાં, કેટલાં ભીનાં
પ્રતિદિન, 24 કલાકમાં સરેરાશ 

ઓછામા ંઓછા 1 થી 2  
કાળા અથવા ઘરેા લીલા

ઓછામા ંઓછા 3 કાળા,  
લીલા અથવા પીળા 

ઓછામાં ઓછા 3 મોટા, પોચા અન ેપીળા

ગંિાં બાળોતિયાં - ડાઇપસ્સ:  
ઝાડાની સંખયા અને િેનો રંગ 
પ્રતિદિન, સરેરાશ 24 કલાક િરતમયાન 

આપના બાળકની ઉંમર
1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ 6 દિવસ 7 દિવસ

2 સપિાહ 3 સપિાહ1 સપિાહ

સિનથી પ્રાપિ િૂધમાં એ િમામ આહાર હોય છે જે બાળકને પ્રથમ છ માસ માટે જરૂરી હોય છે - છ માસની ઉંમરે કઠણ ખાદ્ય પિાથથોનો પદરચય કરાવવાનું શરૂ કરો 
જયારે બે વર્સ કે િેથી વધુ ઉંમર સુધી સિનપાન કરાવવાનું ચાલુ રાખો. (ડબલયુ એચઓ, યુતનસેફ, કેનેદડયન તપડેયાદરિક સોસાયટી)

િમારે મિિની જરૂર હોય િો અમારા ડૉકટર, નસ્સ અથવા મીડવાઇફને પૂછો. િમારાથી સૌથી નજીકના આરોગય તવભાગને શોધવા, ઇનફો લાઇનને કૉલ કરો:  
1-800-268-1154. સમકક્ષ સિનપાન સહાયિા માટે ‘લા લેશે લીગ કેનેડા રેફરલ સરવ્સસ’ને કૉલ કરો: 1-800-665-4324.

જરિાળુ જેવડું ઇંડા જેવડું

આપનુ ંબાળક જોશથી રડવુ ંજોઇએ, સદરિય રીિે હલનચલન કરવુ ંજોઇએ અન ેસહેલાઇથી જાગી જવુ ંજોઇએ. સિનપાન કરાવયા પછી િમારાં સિન પોચાં અન ેઓછાં ભરલેાં લાગવાં જોઇએ.અનય લક્ષણો

સિનપાન   કરાવિી   માિાઓ   માટે   માગ્સિરશ્સકા
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