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��पान �णजे काय? 

स◌्तन्यपान �कंवा ज्याला स्तनपान, निस�ग असेही �णतात, ते �णजे बाळाला अ� दे�ाचा प्राथिमक माग� आहे. 
आईचे दूध हे बाळासाठी सवा�त पौि�क, आदश� भोजन असते . आई आिण बाळाम�े आव�यक असलेलेसंबंध श� 
तेव�ा लवकर िनमा�ण कर�ाचा �नपान हा एक प्रभावी माग� आहे. सामािजक मा�ता असलेल्या सव� माता 
�ावहा�रकपणे �नपान देऊ शकतात. ६ मिहने िकंवा �ापे�ा कमी वया�ा मुलांसाठी केवळ �नपान 
दे�ाची(मुलाला फ� आईचे दुध देणे कोणतीही पूरक पावडर,पाणी, अ� िकंवा इतर पेये नाही) जोरदार िशफारस 
केली जाते. या वेळेनंतर, आईचे दुध घेणे सु� ठेवून मुलांनावयानुसार पूरक आहार दे�ास सुरवात करतायेऊ 
शकते.  
 

 
 
 
“मुला�ा आरो�पूण� जीवनासाठी �नपान हा अितशय प्रभावी आिण खात्रीशीर माग� 
आहे” – जागितक आरो� संघटना, २०१८  
 
 

  

 

 

�नपान �ायला कधी सु�वात करावी? 
बाळज�ालाआल्यापासूनपिहल्या तासात 
श�तो लवकरात लवकर आईने बाळाला 

�नपान�ावे.  
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�नपानाचे मह� काय? 

बाळासाठी आईसाठी 
 

पूण� आिण यो� पोषण देते दोन गरोदरपणातअंतर वाढव�ास मदत करते. 

म�दू�ा िवकासाला मह�ाचा हातभार लावते. बाळंतपणात झालेली झीज लवकर भ�न काढायला मदत 
करते 

रोग आिणआजारपणापासून संर�ण देते. कॅ�र आिण इतर आजारांचा धोका कमी करते. 

आजारपणातून लवकर बरे हो�ास मदत करते बाहेर�ा अ�ापे�ा कमी खच� येतो. 

मृ�ूचा धोका कमी होतो. सोयी�र आिण वेळ वाचवणारी प�त)मुलाला �ा आिण 
पाजा, बाटली वगैरे काही तयारी नको( 

वाढ, पोषण आिण �ा� िटकवायला मदत करते ��ते�ा जबाबदाऱ्या टाळते  ) बाट�ा धुणे इ�ादी( 

आईशी लवकर घ� नातं िनमा�ण �ायला मदत करते आईला समाधान िमळते आिण मुलाशी नातं घ� �ायला मदत 
करते 

 

�नपान आिण आईचं दूध आई आिण मूल दोघांना दीघ�काळासाठी फायदेशीर ठरते. आई�ा दूधातसंपूण� पोषण 
असते. मुला�ा सवा�गीण वाढीसाठी, आई आिण बाळ दोघांना आजारापासून दूर ठेव�ासाठी आिण दोघांचे जीवन 
सुरि�त कर�ासाठी अितशय उपयु� आहे. यासाठी काहीच जा�ीचा खच� येत नाही. मूल आिण आईचं नातं �ढ 
हो�ास मदत होते आिण �ामुळे मुला�ा िवकासाला चालना िमळते, �णूनच �नपान आिण आईचे दूध अितशय 
मह�ाचे आहे.  

 
 
�नपान िमळाले�ा मुलांना दमा आिण अॅलज� हो�ाची श�ता कमी असते .�ांना 
जुलाब, �ासाचे आजार आिण कानाचा संसग� कमी प्रमाणात होतात.  

 
 

 

 

 

स◌्तनपान आिण आईच्या दधुाच ेफायद े
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एखा�ा मुलाला �नपान िकंवा आईचे दूध न िमळ�ाची कारणे काय असावीत? 

एखा�ा मुलाला �नपान िकंवा आईचं दूध न िमळ�ाची बरीच कारणे असू शकतात. कधी ही कारणे आपल्याला 
समजतात तर कधी नाही. एक काळजीवाहक �णून आपल्याला या संभा� कारणाबाबत जाग�क असायला हवं 
आिण मुलाला तसंच आईलाही आधार �ायला हवा. समजा जर खाली िदलेल्या कारणांपैकी एखादं कारण असेल तर 
बाळाला आईचं दूध िमळणारच नाही असं नाही. आजारी असलेल्या मुलांना आई�ा दुधाने िकंवा �नपान िदल्याने 
जा� फायदा होतो. थोड�ात काय तर �ांना �नपान कर�ात काही अडचणी असतील िकंवा तशी संधीच 
िमळाली नसेल.  
 

बाळाला �नपान करताना मदतीची गरज असू शकते िकंवा �ाला दूध िमळतच  
नाहीये याची सामा� कारणे: 

①  आजारपण, वेळेआधी ज�ाला आल्यामुळे आईपासून दूर राहावे लागणे इ�ादी  
②  रोग िकंवा आजारपणामुळे आईला बाळापासून दूर राहावे लागणे  
③  शारी�रक दोष, उदा. काही ल�णे, फाटलेले ओठ िकंवा टाळू 
④  �ायू आिण म�दू संबंधी आजार(सेरेब्रल पाल्सी) 
⑤  मुला�ा िवकासातील अडथळे(डाउ� िसंड� ोम ) 
⑥  सामािजक, भाविनक िकंवा वातावरणातील घटक (बाळाला आई नसणे, आईचा प्राधा�क्रम वेगळा असणे, 

तीवेग�ा कामात गंुतलेली असणे) 
⑦  शै�िणक आिण सामािजक आधाराचे घटक (आईला �नपान कसे �ावे हे मािहती नसणे, आईला 

समाजाकडून िकंवा कुटंुबाकडून आधार नसणे) 
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या बाळाचे ओठ आिण टाळू ज�तः फाटलेली 

असल्याने �नपान करणे अवघड झाले.  

 
हे छोटं बाळ ठरलेल्या वेळे�ा खूप आधी 
ज�ाला आलं. अश� असल्याने �ाला 
आईपासून दूर ठेव�ात आलं. नाजूक 
असल्याने �नपान करणं श� न�तं.  

 

या बाळाला ज�ा�ा वेळी सोडून दे�ात आले 
आिण अनाथ बाळांची काळजी घेणाऱ् या एका 

खास संस्थे�ा देखरेखीखाली ठेवले गेले. ितची 
आई गे�ामुळे ितला �नपान िकंवा आईचे दूध 

िमळू शकले नाही.  
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�नपान आिण आई�ा दुधाची काळजी  

जरी �नपान आिण आईचे दूध आई आिण ित�ा बाळासाठी बरेच फायदे देत असले तरी आईने आपल्या बाळाला 
�नपान आिण / िकंवा आईचे दूध देऊ नये याची काही कारणे आहेत.  
 

आईने बाळाला �नपान अिजबात देऊ नये याची काही सामा� कारणे : 

o एचआय�ी(human immunodeficiency virus)ग्र� आईने- 
o १मूल सहामिह�ाचंहोईपय�त अिजबात �नपान देऊ नये 
o २ �नपान करव�ा�ा काळात ती अँटीरेट� ो�ायरल औषधे घेऊ शकत नाही िकंवा घेत नाही.  
o आईला टी-सेल िलम्फोट� ोिपक िवषाणूचा(प्रकार 1 िकंवा 2 )संसग� आहे . (ल�िगक संपका��ारे, र� 

संक्रमणामुळे िकंवा एकच सुई अनेक जणांनी वापर�ाने पसरणारा, कक� रोगाला कारणीभूत होणारा एक 
िवषाणू).  

o आई कोकेन, पीसीपी अशी गंुगी आणणाऱ्या मादक द्र�ांचे सेवन करते.  
o बाळाला गॅले�ोजेिमया हा आजार असणे (एक दुिम�ळ िवकार �ामुळे आई�ा दुधाचे पचन होऊ शकत 

नाही) 
 
आई बाळाला ता�ुरते काही काळ दूध पाजू शकत नाही पण ती �ाला दूध देऊ शकते.  

o आईला �यरोग झाला आहे आिण ितला 
o कोणतेही उपचार िमळत नाहीत.  
o बाळंतीण हो�ा�ा २ ते ५ िदवस आधी ितला 
o कांिज�ा झाल्या असल्यास.  

 
आई बाळाला ता�ुरते काही काळ दूध देऊ शकत नाही पण नंतर ती �ाला दूध पाजू शकते. 
काही कारणे- 

o संसग� झालेल्या प्रा�ाकडून िकंवा प्राणीज� पदाथा�तून जीवाणू मुळे होणारा  
o (Brucellosis)आजार झाला असेल आिण �ावर ितला काही औषधोपचार िमळत नसेल तर  
o आईला एचएस�ी संसग� (हप�स िसम्�े� िवषाणू) असून �नावर 

जखम आहे 
o आई रेिडओफामा��ुिटक� घेत आहे (रोगाचे िनदान 

कर�ासाठी िकंवा उपचार कर�ासाठी वापरली 
जाणारीरेिडओअॅ��� औषधे) 

o आई बाळाला हानी पोहचू शकेल अशी काही िविश� 
औषधे घेत आहे (अ�लॉईड्स, अँिटिनओ�ा���, 
काही अँटीकॉन्��ंट्स आिण साय�ो�ो�रन, 
अिमओडेरॉन आिण िलिथयम) 
 

 
 

�नपान न देताही आई बाळाला �तःचंदूध 
देऊ शकते .हाताने िपळून िकंवा पंपाने �नातून दूध 
ओढून काढून ते बाटलीत भ�न बाळालादेता येते   .  

�यरोग असले�ा माता 
�ां�ावर कमीतकमी 2 
आठव�ांपय�त उपचार 
झालेला अस�ासआिण यापुढे 
�ांना संसग� नाही असे 
समज�ावर �नपान करवू 
शकतात 
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�नपान करतानाची सामा� �स्थती  

बाळाला �नपान दे�ाना बऱ्याच �स्थतीतदूध पाजता येते. सामा�पणे आढळणाऱ्या �स्थती या पु��केत िदल्या 
आहेत. प्र�ेक आई आिण मुलाला कोणती �स्थती (एक /अनेक)यो� वाटतेय हे �ांनाच ठरवू दे. प्र�ेक �स्थतीचे 
काही फायदे आहेतच पण एक फायदा मात्र सव� �स्थतीनंा लागू होतो तो �णजे आई आिणमुलाची जवळीक. जे�ा 
आई न�ाने बाळाला दूध पाजू लागते ते�ा सु�वातीला काही िदवस ितला आधाराची गरज वाटू शकते. तरीपण 
काही मुलं लवकरच �न चोखायला िशकतात आिण सु�वातीपासूनच छान दूध िपतात. पण बऱ्याच मुलांना हा 
सम�य जमत नाही आिण इथे आधार मोलाचा ठरतो.  

 
आ�ाची �स्थती जर आई िकंवा बाळाला यो� वाटत नसेल तर दुसरी �स्थती घेऊन 
बघायला काहीच हरकत नाही .काहीवेळा आया �ांना यो� वाटेपय�त िविवध �स्थती 
घेऊन बघतात . 

 
दूध पाज�ाची �स्थती कशी िनवडावी? 

आई आिण बाळासाठी �नपान दे�ाची सव��म �स्थती आपल्याला - 
①  बाळाला �न तोडंात घे�ासाठी मदत करते, �ामुळे �ाला जा�ीतजा� दूध िमळू शकते.  
②  �न िकंवा �नाग्राला जखम झाली असल्यास, �नदाह होत असल्यास दूध पाजणे टाळा.  
③  बाळाचे वजन पुरेसे वाढायला मदत िमळते.  
④  आई आिण मुलासाठी �नपान आरामदायी होते .  
⑤   दीघ�काळ �नपान दे�ासाठी आईला मदत करते.  

 

 

बाळ �नाशी िचकटलेले असेल तर ते सहज दूध 
िपऊ शकते आिण �ाचे पोटही छान भरते. या 

जवळीकीमुळे आईला अ�स्थता ये�ाची 
श�ता कमी होते.  
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पाज�ासाठी कुशीत घेणे 

o आईने आरामशीर �स्थतीत बसावे.  
o बाळ आईकडे तोडं क�न प�डलेले असावे. ( उशी, छोटा लोड 
          िकंवा चादर आधारासाठी घेऊ शकता) 
o बाळाचे शरीर आिण डोके आई�ा हातांम�े िवसावलेले असावे.  
o बाळाचे पोट आई�ा पोटा�ा िदशेला असावे.  
o बाळाचा कान, खांदा आिण ढंुगण एका रेषेत असावे. डोके 
           कंबरेपे�ा वर उचललेले असावे.  
 
0 ते १२ मिह�ां�ा सव� बाळांसाठी सव��म  

 

 

 

 

 

 -  

 

  

 

कुशीत घेणे 

o आईने आरामशीर �स्थतीत बसावे. बाळ आईकडे तोडं क�न प�डलेले 
असावे. ( उशी, छोटा लोड िकंवा चादर आधारासाठी घेऊ शकता) 

o आई�ा पाजणाऱ्या �ना�ा िव�� बाजू�ा हातांम�े बाळाचे शरीर आिण 
डोकेिवसावलेले असावे.  

o आईने बाळा�ा मानेला आिण खां�ाला हाताने आधार देऊन बाळाचे तोडं 
�नाग्राशी �ावे�णजे बाळ सहज दूध चोखू लागेल.  

o बाळाचे पोट आई�ा पोटा�ा िदशेला असावे.  
o बाळाचा कान, खांदा आिण ढंुगण एका रेषेत असावे. डोके कंबरेपे�ा वर 

उचललेले असावे.  
 

आई बाळाला �ाच बाजू�ा हाताने आधार  
देऊन �नपान करवते.  

 

आई बाळाला दुसऱ्या हाताने        0ते १२ 
मिह�ां�ा सव� बाळांसाठी सव��म आधार देऊन 
दूध पाजते 
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फुटबॉल�स्थती– 

o आईने आरामशीर बसावे.  
o बाळ आई�ा हाता�ा आिण छाती�ा म�े धरलेले आिण पाठीवर 
िनजलेले असावे. (आई�ा शेजारी उशी, चादर आधारासाठी �ावी िकंवा 
सोयीचं असेल तर मांडीवर �ावं. ) 
o आईने हाताने बाळाला आधार �ावा.  
o आईने �ाचे खांदे आिण मानेखाली हात धरावा.  
 
जर आईचे �न आकाराने मोठे असतील िकंवा श�िक्रया झाल्याने ितला 
नीट बसता येत नसेल तर 0 ते १२ मिह�ां�ा सव� मुलांसाठी ही �स्थती 
उ�म असते.  
 

 
 
 
 

 
बाळ आई�ा बाजूला आहे आिण �ाचे पाय 
आई�ा हाताखाली आहेत.  

आई आिण बाळ दोघेही पलंगावर, कोचावर, 
सतरंजीवर िकंवा जिमनीवर झोपलेले आहेत.  

 

 

बाजूला झोप�ाची �स्थती  -  

o आईने आरामशीर �स्थतीत एका 
o कुशीवर झोपावे.  

o ित�ा शेजारी बाळाला पोटाशी घेऊन िनजवावे.  
o (शेजारी उशी, चादर आधारासाठी �ावी िकंवा जे सोयीचं  
o असेल�ावं. ) 
o आईने खाल�ा बाजू�ा हाताने मुलाला आधार �ावा.  
o टॉवेलची िकंवा चादरीची गंुडाळी बाळा�ा पाठीला आधार �णून लावावी.  

बाळाला बसून दूध िप�ाची चांगली सवय लागल्यावर 
ही �स्थती क�न बघायला हरकत नाही. ० ते १२ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी सव��म  
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आरामात प�डले�ा अवस्थेत  

o आईने आरामात रेलून बसावे िकंवा प�डावे 
o आईने एखा�ा खुच�त, पलंगावर िकंवा उशी, लोड, तक्�ाला 

रेलून जिमनीवर बसावे. खुच�त बसल्यावर पायाखाली आधार 
�ावा.  

o बाळाला आई�ा अंगावर िनजवावे. (पोटावर) 
 

आईचा पा�ा वेगाने  वाहत असेल िकंवा बाळाला 
हळूहळू दूध �ायची सवय असेल तर ० ते १२ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी ही सव��म �स्थती .  

 
 
 
 

 
 

 . 

 
 
 

जवळीक अशी साधावी - 

बाळ जे�ा यो� �स्थतीत असेल ते�ा ते आई�ा अितशय जवळ असेल 
आिण यो� रीतीने दूध िपऊ शकेल . जे�ा ते नीट दूध �ायला लागेल 
ते�ा �ाचं पोषण चांगलं होऊन �ाचं वजन वाढेल आिण �ांची छान 
वाढ होईल.  

 
 
 
 
 

 

  

बाळ आई�ा शरीरा�ाआधारे झोपून �ाचं डोकं आिण 
हातपाय हलवू शकते 
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बाळाशी जवळीक साध�ासाठी �नाग्र यो� प�तीने धर�ासाठी चार पायऱ्या इथे देत आहोत  
 

 
पायरी १: आईने ितचा हात  आकारात �नावर C  
धरावा.. ितची बोटं �नाग्रापासून लांब असावी.  
 
पायरी २ : आईने आप�ा हाताने �न हलकेच 
दाबावा �णजे �ाचं तोडं िनमुळतं होईल. इथे 
�नाग्राचा आकार बदलून ते गोलाऐवजी लंबगोल होते.  
 
पायरी ३ : आईने ितची छाती आतील  बाजूस दाबावी 
�णजे �नाग्र पुढे येऊन बाळाला ते तोडंात धरता 
येईल.  
 
पायरी ४ : आईने ितचा अंगठा दाबून �नाग्र मुला�ा 
तोडंा�ा बाजूला सरकवावं. नंतर बाळाचं तोडं उघडून 
बाळाला चोखायला उद्यु� करावं. बाळा�ा मानेला 

आिण डो�ाला आधार देऊन छातीजवळ ओढून 
�ावं.  
 

 

 
 

 

काही जा�ी�ा सूचना:  

①  ब◌ाळाचे त�ड आईच्या स्तनाच्या पातळीवर �कंवा त्याच्या खाली असावे.  
②  पाजायला �ाय�ा आधी बाळाचे डोके थोडे माग�ा बाजूला झुकलेले असावे(आई�ा हाता�ा 

आधाराने)�णजे िप�ासाठी �ाचे तोडं उघडता येईल.  
③  आपली छाती बाळाकडे ने�ा ऐवजी बाळाला छातीपाशी आणा.  
④  बाळा�ा वर�ा ओठाला �नाग्राने �श� करा �णजे तोडं उघडून दुध �ायला �ाला पे्ररणा िमळेल.  
⑤  बाळा�ा वर�ा ओठाव�न �नाग्र इकडून ितकडे िफरवा �णजे दुध �ायची �ाची इ�ा जागी होईल.  
⑥  बाळाचं नाक �नाग्रापाशी येईल अशी �स्थती �ा, �ाचं तोडं थोडं कडेला असेल.  
⑦  दूध िपताना बाळाची जीभ आिण खालचा ओठ आई�ा छातीला आधी लागला पािहजे.  

 
 

पायरी १ पायरी २ 

पायरी ३ पायरी ४ 
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�नपानासाठी काही मह�ाचे घटक  

 

�नपानाची �स्थती बाळा�ा 
गरजेप्रमाणे असणे  

o सुरि�त आधार देणारी �स्थती �नपानाला मदत करते  

o बाळ आरामात दूध िपऊ शकते.  

o यो� �स्थतीमुळे बाळाला पुरेशा प्रमाणात दूध िमळते.  

o यो� �स्थती घेताना बाळाचा आकार, गरज आिण �मता याचा िवचार केला जातो.  

o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते.  

�नपानाची �स्थती आई�ा 
गरजेप्रमाणे असणे  

o सुरि�त आधार देणारी �स्थती �नपानाला मदत करते आिण आईला त्रास होत 

नाही.  

o आई आरामात �नपान देऊ शकते.  

o �नपाना�ा संपूण� वेळात तीच �स्थती कायम ठेवता येते.  

o यो� �स्थती घेताना आईचा आकार, गरज आिण �मता याचा िवचार केला जातो.  

�नापाना�ा वेळा ल�ात 
ठेवून पाळल्या जाणे 

o बाळरडाय�ा आधीच आईला बाळाची भूक समजते.  

o बाळा�ा भुकेकडे आईचे सतत ल� असते. (पहा प�रिश� ९ल-१)  

o बाळाचे पोटभरल्याचे आई�ा ल�ात येते. (पहा प�रिश� ९ल-२ ) 

o आई आिण बाळ दोघेही �नपानाचा आनंद घेतात.  

आई आिण बाळ दोघांना 
�नपान चांगले जमते  

o यो� वेळात �व�स्थत दूध चोखणे बाळाला जमते.  

o बाळाचे सहज आिण यो� प्रमाणात पोषण होते.  

o बाळ ३० िमिनटांपय�त �व�स्थत दूध िपऊ शकते.  
o बाळाचे वाढते वजन आिण यो� प्रगती हे बाळाला पुरेसे दूध िमळते आहे याचे ल�ण 

आहे.  

o आईला �नपानानंतर, दर�ान िकंवा म�े काही त्रास होत नाही.  

�नपानादर�ान आई आिण 
मुलाचा वारंवार होणारा संवाद  

o आई बाळाकडे बघून हसते, बोलते, गाते आिण टक लावून बघते.  

o बाळ मजेत दूध िपते आिण सक्रीय सहभाग घेते.  

o आईला �नपानाचा आनंद िमळतो.  

o बाळाची झपा�ाने वाढ होते.  

o आई आिण मूलयां�ात जा� जवळीक िनमा�ण होते.  

 

 

  

मह�ाचे घटक यश�ी �नपानाची ल�णे 
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त्रासाची ल�णे :�नपान करव�ामुळे �नाग्र दुखणे, �नाचा आकार कमी होणे दुधाची 
कमतरता, बाळांचे वजन कमी होणे, �िचत ओले िकंवा मळलेले लंगोट,�नावरवारंवार 
खाज येणेिकंवा बाळाला दूध िप�ास त्रास होणे यासारखी 

                        सामा� ल�णे आई आिण काळजीवाहकांनी पािहली पािहजेत.  
 

 

�नपाना�ा काही सूचना  

स◌ूचना १  
�नपानाची यो� �स्थती घेताना आई आिण बाळा�ा वैय��क गरजा ल�ात �ा. .  
प्र�ेक आई आिण मूल हे वेगळे असते .आई आिण मुलाची प्र�ेक जोडीही िनराळी असते .�ांचे आकारमान, रचना वेगवेगळी 
असते .�ां�ा �मताही वेग�ा आिण गरजाही वेग�ा .�ामुळे �ां�ासाठी काय चांगलं आहे हे या वेगळेपणातूनच समजेल . 

सूचना २ 

आईची �स्थता ल�ात �ा.  
�नपान देताना आईला कसे वाटते?ितची पाठ दुखते का?बाळाला घेऊन ितचा हात भ�न येतो का?ती बराच वेळ �ाच 

�स्थतीत बसू शकते का ?केवळ बाळा�ा गरजा ल�ात घेऊनच नाही तर आईसाठी सु�ा आरामदायी �स्थ आिण बराच वेळ 

बसता येईल अशी �स्थती िनवडा .सश� आिण आनंदी आईच सश� आिण आनंदी मूल वाढवू शकते . 

सूचना ३ 
मुला�ा वाढीबरोबर यो� �स्थतीत बदल होत जाईल. .  
जसजशी मुलाची वाढ होईल आिण �ांची �मता वाढेल तसतशी �नपान दे�ाची �स्थती बदलावी लागते .वाढ�ा मुला�ा 
गरजा ल�ात घेऊन अशी �स्थती बदलणे अगदी �ाभािवक आिण आव�क आहे . 

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे.  
कधी कधी आईला सुयो� �स्थती सापडेपय�त अनेक प्रय� करावे लागतात .�ा�ासाठी वेळ �ा .बाळ कसा प्रितसाद देतंय ते 

बघा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 

सूचना ५ 

सश� आई = सश� बाळ 
आईने ितची �तःची काळजी घेणंअ�ंत मह�ाचे आहे .�णजे आईने पोषक आहार घेणे, भरपूर द्रवपदाथ� िपणे, �व�स्थत 

आराम करणे गरजेचे आहे �ाचबरोबर अित�र� ताण, दा� िसगारेट, मादक पदाथ� आिण काही औषधे यांपासून दूर राहायला 
हवे . 

सूचना ६ 

लवकरात लवकर मदत �ा.  
�नपान हे जरी सोपे वाटत असले तरी �ाला सरावलागतो आिण वेळ �ावा लागतो .न�ाने आई झाले�ा मुलीला आिण िवशेष 

गरज असले�ा मुला�ा आईला �नपानासाठी काही मदत लागणे अगदी साहिजक आहे .�नपाना�ा सु�वातीला जे�ा 
आई यो� �स्थती आिण पुरेसं दूध याबाबत गोधंळलेली असते ते�ा ितने अनुभवी बायकांची मदत अव� �ावी . 
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अंितम िवचार 

स◌्तनपानह ेआई मुलाला दते असलले्या �ेमाचे संुदर �ितक आह.े या उ�म कृतीमुळे आई आिण 
बाळ दोघांनाही कमालीचे फायदे िमळतात. �नपान देताना काही आयांना कोण�ाही आधाराची गरज 

भासत नाही पण तरीही कुटंुबातील सद�, समाजातील मदतनीस यां�ाकडून िमळणारी मदत आिण पाठीबंा 
िक�ेक आयांना उपयु� ठरतो. तु�ी एक आई असलं तर तु�ाला िकंवा तुम�ा भोवताली �ा आया आहेत 
�ां�ासाठीही पु��का संदभ� �णून उपयोगी आहे. तरीही जे�ा �नपानाबाबत काही अडचणी येतील ते�ा 
इतरांची मदत ज�र �ा. इतर आया, संगोपक िकंवा गटातील सद� यां�ाशी चचा� केल्याने सम�ा सहज आिण 
कल्पकतेने दूर होऊ शकेल आिण संगोपकांचा त्रास कमी होईल.  

 
 

�नपानाब�ल अिधक मािहतीसाठी पहा- प�रिश� ९ज-१, ९ल- १आिण ९न १  
 


