
നി�് ക�ിേല�ു� മാ�ം നിർേദശി�ു�ു. ശ��ത�കിയ�് 

േശഷം കു�ിയിൽനി�ു� ഭ�ണ രീതി മുറി� 

േഭദമാകു�തിെന േദാഷമായി ബാധിേ��ാം.  ഇ� 

എള��മാ�ാൻ കു�ി� ആദ�മായി ഭ�ണം 

െകാടു�ുേ�ാൾ ക�ിയു� �ദാവക�ൾ ഉപേയാഗി�ാം. 6 

മാസം മുതൽ തെ� �ദാവക�ൾ െചറിയ അളവിൽ 

നൽകു�� നി�ള�െട കു�ി�് സഹായകരമാകാം.

13.നീളമു� ഹാൻഡിൽ �പൂൺ:  ക�ിയു� �ദാവകം 

നൽകാനാ� ഇ� ഉപേയാഗി�ു��.  ശ��ത�കിയ 

ൈവകു� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം �പൂണുകൾ 

ക�ിയു� �ദാവകം നൽകു�തിൽ സഹായകരമാ�.

െ�പാഫഷണൽ പി�ുണ�െ�ാ�ം ഈ നുറു�ുവഴികൾ 

ഉപേയാഗി�്,  മാതാപിതാ�ൾ�് മു���്/  മുറി 

അ�ാ�ു� കു�ികൾ�് ആവശ��ി� േപാഷക�ൾ ഉ�  

ഭ�ണം നൽകാനാകും.

നി�ള�െട കു�ി�് 3  മാസം �പായമാകുേ�ാൾ ചു�ി�െറ 

വി�ലിനു� ശ��ത�കിയ  നട�ാം.  6 മുതൽ 12 മാസം വെര 

�പായമാകുേ�ാൾ അ�ാ�ിെല പിളർ�ിനുളള 

ശ��ത�കിയയും െച�ാം.

CONTACT US

9. �െപഷ�ൽ നി�ിള�കൾ: ഈ നി�ിള�കൾ ഭ�ണം സമയ�് 

കു�ി� ഏ�വും കൂടുതൽ പാൽ ലഭി�ാൻ 

സഹായി�ു�ു.  അവ വ�ത��ത ആകൃതിയിലും 

വലു��ിലും,  െട��ചറുകള�ം ദ�ാര�ള�െട 

വലി��ിലും വരു�ു.

Ÿ നി�ിളി�െറ ആകൃതി:  ര�് �പധാന ആകൃതികൾ 

ഉ�്:  േനരായ സാധാരണ നി�ിൾകള�ം വീതിയു� 

NUK അെല��ിൽ ഓർേ�ാേഡാ�ി� നി�ിൾകൾകള�ം

Ÿ നി�ിളി�െറ നീളം: കു�ി�െറ നാ� അതിെനതിെര 

അമർ�ാൻ േവ�ി നി�ിളി� ആവശ��ി� നീളം 

ഉ�ായിരി�ണം. 

Ÿ നി�ിൾ �ിയബിലി�ി:  മൃദുവായനി�ിൾ പാൽ 

േവഗ�ിൽ പുറ�ുവരാൻ ഇടയാ�ു�ു.

Ÿ നി�ിൾ ദ�ാര�ി�െറ വലി�ം:നി�ിൾ ദ�ാര�ി�െറ 

വലി�ം പാൽ േവഗ�ിേലാ സാവധാന�ിേലാ 

പുറ�ുവരാൻ അനുവദി�ും.

Ÿ ഫീഡിം� �െപഷ�ലി�് കു�ി� ഏ�വും നല� 

നി�ിൾകൾ തിരെ�ടു�ു�തിൽ സഹായി�ും.

10. േമാഡിൈഫ�  നി�ിള�കൾ: മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� 

കു�ികൾ�്  ഉപേയാഗി�ു�തി� �പേത�കം രൂപകൽ�ന 

െച�തിരി�ു��.  ഇതിൽ �െപഷ�ൽ നീ�� ഫീഡി� 

(ഹാബർമാൻ), �ളി�� പാലാ�് ന�സർ (മീ� േജാൺസൺ) 

പീജിേയാൻ കു�ിയും ഉൾെ�ടും.കു�് മുലകുടി�ുേ�ാൾ 

കു�ിയിൽ പതുെ� െഞ�ു�� ആവശ�മാ�.

1 1 .  �െപഷ�ൽ ക�്:  നീളേമറിയ മൂ�ു� ഒരു ലളിതമായ 

ക�ാണി�.  ഇ��ൻ പ�ാ�ല�ിൽ ഇ� എള���ിൽ 

ലഭ�മായതിനാൽ കു�ികൾ�് പകരമായി ഉപേയാഗി�ാം. 

ഇതിലൂെട പിളർ�്  ഇല�ാ� േയാ  അെല��ിൽ െചറിയ 

പിളർ�് ഉ�  വായയുെട വശ�് നിേ�ാ ഭ�ണം നൽകാം.

12. ക�് ഫീഡിം�: ശ��ത�കിയ�് മുൻ� തെ�  കു�ിയിൽ 

Habermann bottle Pigeon bottle

AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURUAIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� 

കു�ികൾ�് ഭ�ണം െകാടു�ാനായി 

പരിചാരകർ�ു� നുറു�ുവഴികൾ

ഡി�ാർ�െമ�� ഓ� �പിെവൻഷൻ 

ഓ� ക��ൂണിേ�ഷൻ ഡിേസാർേഡ��

േഫാൺ: +91-0821 2502703 / 2502575, േടാൾ �ഫീ: 18004255218

ഇെമയിൽ : director@aiishmysore.in, െവ�ൈസ�് : www.aiishmysore.in

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�

(ഭാരത സർ�ാരി�� ആേരാഗ� 

കുടുംബേ�മ മ��ാലയ�ി� കീഴിലു� ഒരു 

സ�യംഭരണ �ാപനം)

ISO 9001:2015 സാ��െപടു�ിയ� 

ൈനമിഷം ക�ാ��, മാനസഗംേഗാ�തി,ൈമസൂർ- 570006



കു�ു�ൾ�് ന�ായി ഭ�ണം കഴി�ാൻ ആവശ�മായ 

�പധാന ഘടകം മുലകുടി�ാനു� കഴിവാ� ( s u c k i n g ) . 

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� കു�ികൾ മുലയിൽ നിേ�ാ 

കു�ിയിൽ നിേ�ാ പാൽ വലിെ�ടു�ു�തിൽ ബു�ിമു�് 

േനരിടാവു�താ�.ഭ�ണം െകാടു�ുേ�ാൾ കു�ിെന 

പിടി�ു� രീതിയിലും പാൽ െകാടു�ു� രീതിയിലും 

�കമീകരണ�ൾ വരു�ു�തിലൂെട മുലകുടിയുെട എല�ാ 

ഗുണ�ള�ം ലഭ�മാകാം

മു���് / മുറി അ�ാ�് ഉ� കു�ികൾ�് 

ഉ� ഭ�ണം കഴി�ാനു� ബു�ിമു��കൾ

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� ഒരു കു�് 

ജനി�ുേ�ാൾ, കു�ി�  മുലയിൽ നിേ�ാ കു�ിയിൽ 

നിേ�ാ പാൽ കുടി�ാനു� ബു�ിമു�് ഉ�ാകും. മു���് 

മാ�തമു� കു�ികൾ�് ആദ�ം വാ�െകാ�്  നി�ിളിൽ  

മുറുെക പിടി�ാൻ ബു�ിമു�് ഉ�ാേയ�ാം. റി അ�ാ�്  

മാ�തേമാ  മു�� �ും മുറി അ�ാ�ും ഉ�  കു�ികൾ�് 

മുലയൂ��� സമയ�് േവ��ത പാൽ  വലിെ�ടു�ാൻ 

കഴിയില�. ഇ� ഇവർ�് മുല�ാൽ നൽകു�തിേനാ കു�ി 

പാൽ  നൽകു�തിേനാ ബു�ിമു�് സൃ�ി�ു�ു.

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� കു�ികള�െട 

ചികി�യിൽ ഏർെ��ിരി�ു� വിദ�ധർ

കു�ി�് േവ��ത േപാഷണം ലഭി�ു�ില� എ�ിൽ,  മു���് / 

മുറി അ�ാ�്  ശ��ത�കിയ േവ�ിവരും. ഭാര�ുറവും 

േപാഷക�ള�െട അഭാവവും കാരണം ശ��ത�കിയ 

ൈവകിേയ�ാം. അതിനാൽ ഭ�ണ രീതിയിെല തകരാർ 

യഥാ�കമം ൈകകാര�ം െചേ��� കൃത�സമയ�് 

ശ��ത�കിയ നട�ു�തി� അനിവാര�മാ�. ഇ� 

സംസാര�ി�െറയും ഭാഷയുെടയും വികാസ�ി� 

സഹായകരമാകു�ു.

ശിശുേരാഗവിദ��ൻ:  േരാഗനിർ�യ�ിൽ ഒരു �പധാന 

പ�് വഹി�ു�ു,  നിലവിലു� പരിചരണം, 

മാർ�നിർേ�ശം,   എ�ിവ നൽകു�ു.  കു�ിയുെട എല�ാ 

ആേരാഗ� ആവശ��ള�ം പൂർ�മാെണ�് 

ഉറ��നൽകുകയും െച���ു. കൂടാെത, മ�� വിദ�ധരുെട 

സംഘവുമായി ഏേകാപി�ി�ുകയും െച���ു.

േ�പാേ�ാേഡാ�ി�്: മുറി അ�ാ�് മറ��ാനു� 

വ�ത��ത ഉപകരണ�ൾ രൂപകൽ�ന െച���ു 

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� കു�ികൾ�ായി ഓൾ ഇ�� 

ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ�് ആൻ� ഹിയറി�  (AIISH) ൽ  

ലഭ�മായ സൗകര��ൾ

AIISHെല യൂണി�് േഫാർ ��ട�ചറൽ ആൻ� ഓേറാേഫഷൽ 

അേനാമലി� (USOFA) മു���് / മുറി അ�ാ�്  അഥവാ  മ�് 

തലേയാ�ിയിെല അപാകതകള�ം  ഉ�  കു�ികൾ�ും 

മുതിർ�വർ�ും േസവനം നൽകു�ു.

യൂണി�ിൽ �ാ�ി� സർജൻ/ മാ�സിേലാേഫഷ�ൽ സർജൻ 

അംഗ�ൾ,  േ�പാേ�ാേഡാ�ി�്,  ഓർേ�ാേഡാ�ി�്, 

ഇഎൻടി �െപഷ�ലി�്, ഓഡിേയാളജി�്, �പീ�് ലാംേഗ�� 

പാേ�ാളജി��കൾ,  സാമൂഹിക �പവർ�കർ 

മനഃശാ��ത�ർ എ�ിവർ അട�ു� മൾ�ി-ഡിസി�ിനറി 

ടീമി�െറ കൺസൾേ�ഷൻ നൽകു�ു.  

 

ഭ�ണ രീതിയുമായി ബ�െ�� �പ�ന�ൾ�ു� 

മാർ�നിർേ�ശവും സംസാരേശഷിയും ഭാഷാ ൈവദ�ധ�വും 

െമ�െ�ടു�ു�തിനു� വഴികള�ം ഭ�ണം നൽകാൻ     

അനുേയാജ�മായ   ഉപകരണ�ള�ം  നിർേദശി�ു�ു.

.

മു���് / മുറി അ�ാ�്  ഉ� കു�ികൾ�് ഭ�ണം 

െകാടു�ാനായി പരിചാരകർ�ു� നുറു�ുവഴികൾ

1.   കു�ി�െറ �ാനം:  മു���് /  മുറി അ�ാ�് ഉ� 

കു�ികൾ�് പലേ�ാഴും ഭ�ണം നൽകുേ�ാൾ കു�െന 

േനെരേയാ  െചറുതായി െചരിേ�ാ ഇരു�ു�താ�  

ഏ�വും നല��

2 .  നി�ിളി�െറ �ാനം: വി�ൽ ഇല�ാ� അ�ാ�ി�െറ 

താെഴ േവണം നി�ിൾ െവ�ാൻ

3 . ഭ�ണം നൽകു�തി�െറ േവഗത:  െചറുതും 

ഇട��ിെടയു�തുമായ ഭ�ണം രീതി ആ� 

അനുേയാജ�ം. പാലി�െറ അള� �ശ�ാപൂർ�ം 

നിയ��ി�ുക. ഇ� കു�് മുലകുടി�ുേ�ാൾ കു�ി 

താളാ�കമായി െഞ�ു�തിലൂെടയും  കു�ിനു 

അസ��ത  േതാ�ുേ�ാൾ  നിർ�ു�തി െടയും ലൂ

േനടിെയടു�ാവു�താ�.

4.   ഓറൽ െഫസിലിേ�ഷൻ: പാ� നൽകു� സമയ�് ക��ം 

വിരലുകള�ം ഉപേയാഗി� കു�ിയുെട വായ നി�ിളി�െറ 

ചു��ം െവ�ുക .

5.  മൂ�ിെല �ദാവകം നിയ��ി�ുക: മൂ�ിലൂെട പാൽ 

പുറ�ുവരുകയാെണ�ിൽ ,  കു�ിെയ അൽ�ം 

മുകളിലിരു�ി , പാൽ െമെല� െമെല� നൽകുക. ഇ�െന 

െച���തുവഴി പാൽ േനെര വയ�ിേല�് 

എ�ി�ാൻ സാധി�ു�ു

6.    ഓറൽ െകയർ: െ���ി�ചു��മു� ഭാഗം നന� തുണി 

ഉപേയാഗി�് വൃ�ിയാ�ുക.   ഓേരാ ഭ�ണ�ിനു 

േശഷവും കഴുകുക

7.  വായു വിഴു�ു�� തടയുക:  ഇട�ിെട കു�ിെയ 

ഏ��ം (Burp) വിടിയി�ി�ുക.  മു���് / മുറി 

അ�ാ�്  ഉ� കു�ികൾ കൂടുതൽ വായു വിഴു�ാൻ 

സാധ�ത ഉ�്. 

8.   മുല�ാൽ:  മുല�ാൽ നൽകു�� 

പരാജയെപ�ാൽ േ�ബ�� പ�് 

ഉപായേയാഗി�ാവു�താ�.  അേ�ാൾ 

കു�ി�  �പേത�ക കു�ിയിലൂെട പാൽ 

കുടി�ാം 

0
45

Breast pump

§ മൂ�ിൽ നി�് പാൽ വരു�ു

§ ശ�ാസം മു�ൽ

§ തുടർ�യായു� ഓ�ാനം

§   വിഴു�ാനു� ബു�ിമു�്

മ�് െവല��വിളികൾ�

[പാല�ൽ ഒ���ൂേറ�ർ -മുലകുടി�ാനും 

ചവ��ാനുമു� �പവർ�നപരമായ ആവശ�കതകൾ 

നിറേവ�ാനായി].

ന��: മാതാപിതാ�െള  കു�ിയുെട  ജനനം മുതൽ 

പരിചരണ  പരിപാടിയുെട അവസാനം വെര നയി�ു�ു. 

ആരംഭ�ിൽ ഭ�ണം നൽകാനു� ബു�ിമു��കളിലും 

ൈവകാരികമായ �പ�നന�ളിലും കുടുംബ�ി� 

പി�ുണ നൽകു�ു.  ശരീരഭാരം ഉചിതമാകു�തുവെര 

ഭ�ണ രീതി േഫാൺ കാൾ വഴിയും സ�ർശന�ിലൂെടയും 

നിരീ�ി�ു�ു.  ശ��ത�കിയയുമായി ബ�െ��് 

ര�ിതാ�ൾ�് െപാതുവായ വിവര�ൾ,  

േഹാ�പി�ൈലേസഷൻ,  അ�മിഷൻ നടപടി�കമം, 

കൂടാെത ശ��ത�കിയ��ു േശഷമു� ശ��ത�കിയാന�ര 

പരിചരണം  എ�ിവെയ�ുറി� േബാധവൽ�രി�ു�ു.

�പീ�്- ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി�്:  ഭ�ണ രീതി  

െമ�െ�ടു�ു�തിനു� വഴികള�ം ആശയവിനിമയ  

കഴിവുകൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� മാർഗനിർേദശ�ള�ം 

ര�ിതാ�ൾ�് നൽകു�ു.

സാമൂഹിക �പവർ�കൻ:  കുടുംബാംഗ�ൾ�്  

സാമൂഹികവും ൈവകാരികവുമായ വശ�ൾ ൈകകാര�ം  

െച��തിനു� മാർഗനിർേദശവും കൗൺസിലിംഗും 

നൽകു�ുതിേനാെടാ�ം   ക��ൂണി�ി റിേസാ��സുകള�ം 

റഫറലുകള�ം ഉപേയാഗി�ു�തി�  സഹായി�ു�ു 

(അതായ�, പി�ുണ �ഗൂ��കൾ).
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