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అభృతం..‚ అద్భుతం..‚ అద్వితీమం‛‚ తలి్లపాలకు‚ ఎన్ని‚ విశేషణాలైనా‚ తకుువే.‚
నవమాసాలు‚ తనలో‚ పెరిగిన‚ నలుసు..‚ ఔడుపులోంచి‚ ఫమటడి, ఔళ్ి‚మంద్భ‚ ఔదలాడిన‚
క్షణాన‚ అభమ‚ గండెలిోంచి‚ అప్రమతింగా‚పంగకొచ్చే‚ చనుబాలకు‚ సాటి‚ భరోటి‚ లేద్భ.‚
బిడ్డకు‚ తొల్ల‚ పోషణ, తొల్ల‚ యక్షణ‚ ఇచ్చేద్వ‚ ఇవే.‚ శిశువు‚ ఎద్భగదలకు‚ అతయవసయమైన‚
పోషకాలను‚ అంద్వంచటమే‚ కాద్భ..‚ రోఖన్నరోధఔశక్తి‚ ఫలోపేతాన్నక్త‚ బీజం‚ వేసేదీ‚ ఇవే.‚
పెదదయ్యయకా‚కొన్ని‚ జబ్బుల‚మపుు‚ తఖగటాన్నకీ‚పునాద్వ‚ వేసాియి.‚ అంద్భకే‚పుటిిన‚ ఖంటలోపే‚
తలి్లపాలు‚ ఆయంభంచటం‚ తున్నసయన్న‚ వైదయయంఖం‚ చాలాకాలంగా‚ ఘోషిస్ింద్వ.‚ ప్రంచ‚
తలి్లపాల‚ రంయం‚ డా ద‚ దీనే ి‚ న్ననద్వస్ింద్వ.‚ చనుబాల‚ ప్రాధానాయన్ని‚ గరిించటం, దీన్ని‚
తలి్లదండ్రులు‚అవఖతం‚చ్చసుకోవటం‚మకయభన్న‚నొక్తు‚చెబ్బతోంద్వ.‚ఈ‚నే థయంలో‚తలి్లపాల‚
ప్రామకయతపై‚సభగ్ర‚ఔథనం 
 

బిడ్డకు‚తలిే‚ఆధాయం.‚ఔడుపులో‚ఉనిపుుడైనా, ఫమటడ్డపుుడైనా‚శిశువు‚అన్ని‚అవసరాలను‚
తీర్చేద్వ‚తలేి.‚కానుు‚సభమంలో‚సుమారు‚3‚క్తలోల‚ఫరువుండే‚బిడ్డ..‚ఐద్భ‚నెలలు‚వచ్చేసరిక్త‚రెటిింపు‚
ఫరువు‚పెరుగతంద్వ.‚ఈ‚సభమంలో‚శరీయ‚భాగాలు, మెదడు, అవమరంలన్ని‚శయవేఖంగా‚వృద్వ‚ి
చెంద్భతంటాయి.‚ఇంద్భకు‚తగిన‚పోషకాలన్ని‚ఔు‚తల్లిపాలతోనే ‚లభంచటం‚విశేషం.‚అయినా‚
డా ద‚ఎంతోభంద్వ‚పిలిలకు‚తల్లిపాల‚భాఖయం‚అంతగా‚దఔుటం‚లేద్భ.‚భనలాంటి‚దేశాలోి‚కేవలం‚
37%‚ భంద్వ‚ పిలిలే‚ ఆరునెలల‚ వయకు‚పూరిిగా‚ తల్లపిాలు‚తాగతనాిరు.‚ చనుబాల‚ గొుతనం‚
తెల్లమఔపోవటమో, ఇచ్చే‚ వెసులుబాటు‚లేఔపోవటమో, ఫమటకు‚ నులకు‚ వెళ్ిటమో, రొమమల‚
బిగవు‚ తగగతందన్న‚ అనుకోవటమో..‚ కాయణమేదైనా‚ చాలాభంద్వ‚ శిశువులు‚ తల్లిపాలకు‚
నోచుకోవటం‚లేద్భ.‚న్నజాన్నక్త‚చనుబాలను‚శిశువుల‚ప్రత్యయఔమైన‚ఓషధభన్న‚చెపుుకోవచుే‛‚వీటిన్న‚
సరిగా‚ ఇవిఖల్లగిత్య‚ ప్రంచరంయంగా‚ ఏటా‚ 8.23‚ లక్షల‚ భంద్వ‚ పిలిలను‚ ఐదేళ్ి‚ లోపు‚
భయణంచకుం ద‚చూసుకోవచేు.‚భహిళ్లో‚ిరొమమ‚కాయనసర‚తో‚సంబవిసుిని‚20వేల‚భయణాలనూ‚
న్నరంరించుకోవచేు.‚ తకుువకాలం‚ తల్లి‚ పాలు‚ తాగిన‚ పిలిలతో‚ పోల్లసేి‚ ఎకుువకాలం‚ తల్లిపాలు‚
తాగిన‚ పిలిలకు‚ ఇన‚ఫెక్షనుి, భయణాల‚ మపుు‚ తఖగటమే‚ కాద్భ..‚ తెల్లవి‚ త్యటలూ‚ ఎకుువేనన్న‚
అధయమనాలు‚పేరొుంటునాియి.‚ఈ‚ప్రయోజనాలు‚అుటికే‚రిమితం‚కావటం‚లేద్భ.‚మనుమందూ‚
కొనసాగతూ‚వసుిండ్టం‚విశేషం.‚అంత్యకాద్భ..‚పెదదయ్యయఔ‚అధిఔ‚ఫరువు, భధుమేహం‚మపుులూ‚
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తగగమకం‚డుతనాియి.‚కాఫటిి‚ప్రతి‚ఔురూ‚తల్లపిాల‚వైశిషి్ట్ాన్ని‚తెలుసుకోవటం, పూరిికాలం‚
ఇచ్చేలా‚చూసుకోవటం, ప్రోతసహించటం‚అతయవసయం. 
ప్రత్యయఔం..: 
       తల్లిపాలలో‚ ‘హ్యయభన‚‚ ఒల్లగోసాక్రైడు’ి‚ అనే ‚ చక్కుయలు‚ ఉంటాయి.‚ పాల్లచ్చే‚ జంతవులో‚ి
వేటిలోినూ‚ఇవి‚ఉండ్వు.‚ అంటే‚ కేవలం‚తల్లిపాలకే‚ప్రత్యయఔభనిమాట.‚ న్నజాన్నక్త‚ వీటిన్న‚శిశువులు‚
జీయణం‚ చ్చసుకోలేరు.‚ అలాఖన్న‚ చెడ్డవేమీ‚ కావు.‚ పేగలోి‚ హాన్న‚ కాయఔ‚బాయకీిరియ్యను‚ న్నలువరించి..‚
భంచి‚బాయకీిరియ్య‚వృద్వి‚చెందటంలో‚ఇవి‚కీలఔ‚పాత్ర‚పోషిసాియి.‚రోఖన్నరోధఔ‚ప్రతిసుందనలనూ‚
నే రిుసాియి.‚ఇలా‚శిశువులు‚ఇన‚ఫెక్షని‚బారినడ్కుం ద‚కాపాడ్తాయి. 
సంపూయణ‚పోషణ‛ 

తల్లిపాలలో‚బిడ్డ‚ ఎద్భగదలకు‚అవసయమైన‚అన్ని‚పోషకాలూ‚ఉంటాయి.‚పైగా‚త్యల్లఔగానూ‚
జీయణభవుతాయి.‚గొు‚ విషమం‚ ఏంటంటే-‚ బిడ్డ‚ అవసరాలకు‚ అనుగణంగా‚తల్లిపాలు‚మారుతూ‚
వసుిండ్టం.‚కానుయిన‚మొదటిరోజు‚నుంచి‚నాలుగ‚రోజుల‚వయకు‚వచ్చే‚మర్రుపాలు‚(కొలసరమ‚)‚
అభృతంతో‚సమానం.‚బిడ్డకు‚తొల్ల‚పోషణ, యక్షణ‚లభంచ్చద్వ‚వీటి‚నుంచ్చ.‚5-14 రోజులోి-‚వేఖంగా‚
పెరిగే‚శిశువు‚అవసరాలకు‚అనుగణంగా‚పాలు‚మారిపోతాయి.‚మర్రుపాల‚ఔనాి‚కాసి‚లుచగా‚
ఉనిుటికీ..‚భరింత‚శక్తని్నసాియి.‚వీటిలో‚లాయకోిజ్‚, కొవుిలు‚దండిగా‚ఉంటాయి.‚రెండు‚రంరాల‚
సభమంలో‚ పాలు‚ రిఔి‚ దశకు‚ చ్చరుకుంటాయి.‚ ఇంద్భలో‚ 90%‚ న్నరు..‚ పిండి‚ దారాాలు, 
ప్రోటీను,ి కొవుిలు‚8%.. కన్నజాలు, విటమినుి‚2%‚ఉంటాయి.‚ఇవన్ని‚బిడ్డ‚సంపూయణ‚ఎద్భగదలకు‚
సామం‚చ్చసాియి. 
తొల్ల‚ఖంటలోనే ‚ఆయంబం: 

బిడ్డ‚ పుటిని‚ ఖంటలోపే‚ తల్లిపాలు‚ మొదలెటాిల్ల.‚ ఈ‚ సభమంలో‚ వచ్చే‚ మర్రుపాలను‚
ఔయఔంగా‚ తొల్ల‚ టీకా‚ అన్న‚ అనుకోవచుే.‚ ఇంద్భలో‚ శిశువు‚ ఎద్భగదలకు‚ అతయవసయమైన‚
పోషకాలతో‚పాటు‚రోఖన్నరోధఔశక్తిన్న‚పెంపంద్వంచ్చ‚య్యంటీబాడీలూ‚ఉంటాయి.‚జీయణకోశ‚వయవస‚ా
వృద్వి‚ చెందటాన్నక్త, దాన్న‚ న్నతీరుకు‚ మర్రుపాలు‚ తోడ్ుడ్తాయి.‚ తొల్లఖంటలో‚ ఔు‚ తల్లిపాలు‚
టిటం‚ దాిరానే ‚ సుమారు‚ 10‚ లక్షల‚ శిశు‚ భయణాలను‚ న్నరంరించుకోవచుే.‚ సిజేరిమన‚‚ కానుు‚
అయినా‚వీలైనంత‚తియగా‚తల్లిపాలు‚ఆయంభంచాల్ల.‚ఏవైనా‚సభసయలతో‚శిశువును‚ఇంకుయబేటర‚లో‚
పెటాిల్లస‚వచినేా‚తల్లిపాలను‚పిండి‚ట్యయబ్‚‚దాిరానో, చెంచాతోనో‚తాగించటాన్నక్త‚ప్రమతిించాల్ల. 
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6 నెలల‚వయడా‚తల్లపిాలే: 
ప్రేభతో, ఆపాయమతతో‚ ఇచ్చే‚ తల్లిపాలకు‚ సాటి‚ వచ్చ‚ే ఆహాయం‚ భరోటి‚ లేద్భ.‚ ఆరు‚ నెలలు‚

న్నండేంతవయకు‚తల్లిపాలు‚తు‚భర్చదీ‚ఇరంిల్లసన‚అవసయం‚లేద్భ.‚తల్లిపాలతోనే ‚బిడ్డకు‚కారంల్లసన‚
పోషకాలన్ని‚ లభసాియి.‚ ఆరు‚ నెలల‚ తరాిత‚ బిడ్డకు‚గనాహాయం‚ ఆయంభంచాల్ల.‚ అలాఖన్న‚పాలు‚
టిటం‚ మానెమయరాద్భ.‚ రెండేళ్ి‚ వయడా‚ తల్లిపాలు‚ కొనసాగించాల్ల.‚ వీలైత్య‚ ఆ‚ తరాిత‚ డా ద‚
ఇవిచుే. 
ఔడుపు‚న్నండ్టాన్నకే‚కాద్భ: 

ఆఔల్ల‚వేసినపుుడే‚కాద్భ..‚దాహం‚వేసినపుుడూ‚పిలిలు‚తల్లిపాల‚కోసం‚ఏడుసాిరు.‚తభకేదైనా‚
అసౌఔయయంగా‚ ఉనిపుుడు, తల్లి‚ ప్రేభ‚ కారంల్లస‚ వచినేపుుడు, తల్లి‚ ఔళ్ిలోక్త‚ ఔళ్లి‚ పెటిి‚చూ దలన్న‚
అనుకునిపుుడూ‚పాల‚కోసం‚రితపిసుంిటారు.‚పిలిలు‚సిామిత‚డ్టాన్నక్త, విశ్రంతి‚పందటాన్నక్త, 
హాయిగా‚న్నద్రపోవటాన్నకీ‚తల్లిపాలే‚కీలఔం. 
సీసాల‚బెడ్ద‚ఉండ్ద్భ: 

తల్లిపాలు‚చాలా‚సుయక్షితం.‚ ఎలాంటి‚ కరూే‚ ఉండ్ద్భ.‚ ఎపుుడ్ంటే‚ అపుుడు‚ ఇవిచుే.‚ అదే‚
పోతపాలతో‚చాలా‚చికుులు‚మంచుకొసాియి.‚ సీసాలను‚ సరిగా‚శుభ్రం‚ చ్చమఔపోవటం‚ వంటి‚
రంటి‚ వలి‚ విర్చచనాలు, చెవిలో‚ చీమ, గొంత‚ నొపిు, ఊపిరితితిలోి‚ న్నమమ, పిపిుళ్లి..‚ ఇలా‚
యఔయకాల‚సభసయలు‚తలెతితాయి.‚కేవలం‚సీసాల‚మూలంగానే ‚భనదేశంలో‚ప్రతి‚సంవతసయం‚5-6 
లక్షల‚భంద్వ‚పిలిలు‚భయణసుినాిరు.‚తల్లిపాలు‚డిత్య‚వీటిన్న‚పూరిిగా‚న్నరంరించుకోవచుే. 
పాలు‚సరిపోవన్న‚అనుకోవద్భద: 

పుటిినపుడు‚ శిశువు‚ జీరాణశమం‚ ర్చగ‚ ండ్ంత్య‚ ఉంటుంద్వ.‚ ఔ‚ మిల్లలి్లటరు‚ మర్రుపాలు‚
తాగినా‚ సరిపోతాయి.‚ మూడు‚ రోజులకు‚ జీరాణశమం‚ ఉసిరికామంత, ద్వ‚ రోజులకు‚
న్నభమకామంత, రెండు‚ రంరాలకు‚ గడ్డంత‚ పెదదగా‚ అవుతంద్వ.‚ 5-10 మిల్లిల్లటయి‚ పాలు‚తాగినా‚
ఔడుపు‚న్నండుతంద్వ.‚కాఫటిి‚పాలు‚సరిపోవన్న‚అనుకోవటం‚తఖద్భ.‚ఎంత‚ఎకుువగా‚పాలు‚డిత్య‚
అంత‚ బాగా‚ వసాియి.‚ ఖటి‚ పూట‚ మాత్రమే‚ కాద్భ, రాత్రిపూటా‚ బిడ్డకు‚ తున్నసరిగా‚ పాలు‚
డుతం దల్ల. 
ఇరువురికీ‚లాబమే: 

చనుబాలు‚ టిటం‚ బిడ్డ‚ ఎద్భగదలకే‚ కాద్భ..‚ తల్ల‚ి ఆరోగాయన్నకీ‚ ఎంతో‚ మేలు‚ చ్చసుింద్వ.‚
తల్లిపాలలోన్న‚య్యంటీబాడీలు‚ఆయంబం‚నుంచ్చ‚బిడ్డకు‚సహజ‚యక్షణ‚ఔవచంగా‚న్నలుసాియి.‚బిడ్డకు‚
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పాలు‚టిటభనే ద్వ‚తల్లకి్త‚కాయనసరుి..‚జబ్బుల‚న్నరంరిణగానూ‚తోడ్ుడుతంద్వ. 
బిడ్డకు.. 
 అలరీలీు‚దూయం: చనుబాలతో‚అలరీీలు, ఆసామా‚మపుు‚తగగతంద్వ.‚ఆరు‚నెలల‚వయకు‚పూరిిగా‚
తల్లిపాలే‚ తాగిన‚ పిలిలకు‚ అలరీీలతో‚ పాటు‚ చెవి‚ ఇన‚ఫెక్షనిు, శాిసకోశ‚ జబ్బులు, విర్చచనాల‚
సభసయలు‚వచ్చే‚అవకాశం‚తకుువ. 
 తెల్లవి‚ త్యటలు: తల్లిపాలు‚తాగిన‚ పిలిలకు‚ తెల్లవి‚ త్యటలు‚ (ఐడాయ)‚ ఎకుువగా‚ ఉంటునిటుి‚ కొన్ని‚
అధయమనాలు‚చెబ్బతనాియి. 
 భంచి‚ఫరువు: వమసుకు‚తఖగ‚ఫరువు‚ఉండేలా‚చూడ్టంలోనూ‚తల్లిపాలు‚కీలఔపాత్ర‚పోషిసాియి.‚
అంటే‚ ఫరువు‚ తకుువగా, ఎకుువగా‚ లేకుం ద‚ చూసాిమనిమాట.‚ పెదదయ్యయకా‚ అధిఔ‚ ఫరువు‚
బారినడ్కుం ద‚కాపాడ్తాయి. 
 భధుమేహం‚మపుు‚తకుువ: తల్లిపాలు‚తాగిన‚పిలిలకు‚పెదదయ్యయఔ‚భధుమేహం‚మపూు‚తకుువే. 
తల్లకి్త.. 
 ఖయుసంచి‚ మథాసితాిక్త:‚ బిడ్డ‚ రొమమ‚ టినిపుడు‚ తల్లి‚ మెదడు‚ నుంచి‚ సంకేతాలు‚ వెలువడి..‚
ఆక్తసటోసిన‚‚ హారోమన‚‚ విడుదలవుతంద్వ.‚ ఇద్వ‚ పాలు‚ డ్టాన్నకే‚ కాకుం ద‚ ఖరాుశమం‚ తియగా‚
సంకోచించటాన్నకీ‚ దోహదం‚ చ్చసుింద్వ.‚ దీంతో‚ కానుు‚ తరాిత‚ యఔిస్రావమూ‚ తగగతంద్వ.‚మాతృ‚
భయణాలోి‚చాలావయకు‚యఔిస్రావం‚ఆఖఔపోవటమే‚ప్రధాన‚కాయణం. 
 ఫరువు‚తఖగటం: బిడ్డకు‚పాలు‚ టిటం‚దాిరా‚ ఎకుువ‚ కేలరీలు‚కయవేుతాయి.‚ దీంతో‚ ఖయుధాయణ‚
సభమంలో‚పెరిగిన‚ఫరువు‚తియగా‚తగగతంద్వ. 
 కుంగబాటు‚దూయం: కానుు‚తరాిత‚వేధించ్చ‚కుంగబాటుకు‚పాలు‚టిటం‚ఔళ్ిం‚వేసుింద్వ. 
 వెంటనే ‚ఖయుం‚ధరించఔపోవటం: బిడ్డకు‚పాలు‚డుతనిపుుడు‚నెలసరి‚కాసి‚ఆలసయంగా‚వసుంిద్వ.‚
పల్లతంగా‚ఆ‚వెంటనే ‚ఖయుం‚ధరించ్చ‚అవకాశమూ‚కొంతవయకు‚తగగతంద్వ. 
 కాయనసయ‚ి న్నరంయణ: బిడ్డకు‚ పాల్లచిేన‚ భహిళ్లకు‚ రొమమ‚ కాయనసర‚, ఖరాుశమ‚ కాయనసర‚‚ మపుు‚
తకుువ.‚గండెజబ్బులు, ఎమఔలు‚గలిబార్చ‚అవకాశమూ‚తకుువే. 
 ఔభమటి‚ న్నద్ర: చనుబాలు‚ టిటం‚ వలి‚ న్నద్ర‚ డా ద‚ హాయిగా‚ డుతంద్వ.‚ చఔుటి‚ మానసిఔ‚
ఆరోగాయన్నకీ, భావోదేిగాల‚న్నమంత్రణడా‚తోడ్ుడుతంద్వ. 
 భధుమేహాన్నక్త‚ ఔళ్ంి: పాలు‚ టిటం‚ వలి‚ భధుమేహం, అధిఔ‚ యఔపిోటు‚ బారినడే‚ అవకాశం‚
తగగతంద్వ. 
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త‚ల్ల‚ిపాల‚తోనే ‚శిశు‚ఆరోఖయ‚వికాసం 

 

శిశువు‚ ఆరోగాయన్నక్త‚ తల్లి‚ పాలే‚ తొల్ల‚ యక్షాఔవచం‚ అనే ‚ మాట‚ రంసివం.‚ శిశువుకు‚ తొల్ల‚
ఆరునెలలోి‚తల్లిపాలను‚మించిన‚ఆహాయం‚ఎఔు ద‚లేద్భ.‚ఇంద్భలోనే ‚శిశువు‚పోషణకు‚అవసయమై.‚న‚
విటమిను,ి మినయల్సస‚‚ ఉంటాయి.‚ శిశువులో‚ రంయధి‚ న్నరోధఔశక్తని్న‚ పెంపంద్వంచ్చ‚ గణాలూ‚ తల్ల‚ి
పాలలోనే ‚ ఉంటాయి.‚ యఔయకాల‚ అపోహలతో‚ శిశువుకు‚ పాల్లవిన్న‚ తలుిలు‚ తభ‚ అనారోగాయన్ని‚
తామ‚కొన్నతెచేుకోవడ్ంతో‚తభ‚పిలిల్లి‚ద్భయులులుగా‚మార్చేసుినాిరు.‚ప్రంచ‚ఆరోఖయ‚సంసా‚ప్రతి‚
ఏటా‚ఆఖసుి‚తొల్ల‚రంయభంతా‚తల్లిపాల‚రంరోతసరంలు‚న్నయిహిస్తి‚విసిృతంగా‚తల్లిపాల‚ఆవశయఔతన్న‚
వివరిస్ింద్వ.‚అయినుటికీ‚చాలా‚భంద్వ‚తలుిలు‚యఔయకాల‚అపోహలతో‚తభ‚పిలిలకు‚పాల్లవిడ్ం‚
మానే సి‚రంరిన్న‚రోగాలపాలు‚చ్చసుినాిరు.‚ఈ‚నే థయంలో‚శిశువుకు‚తల్లిపాల‚అవసయం‚ఎలాంటిద్వ? 
తల్లి‚ పాలు‚ ఎలా‚ ఇరంిల్ల? రంటివలి‚ శిశువుకు‚ ఆరోఖయ‚ ప్రయోజనాలేంటి? తల్లి‚ పాలలో‚
ఏమంటాయి? అపోహలను‚ఎలా‚దూయం‚చ్చసుకోరంల్ల..? వంటి‚తద్వతయ‚విశేష్ట్లు‚మీకోసం. 
 

అపుుడే‚ జన్నమంచిన‚ ఏ‚ శిశువుకైనా‚ మొదటి‚ ఆహాయం, ప్రాథమిఔ‚ ఆహాయమూ‚ తల్లి‚ పాలే.‚
అంద్భవలి‚సహజ‚ప్రసవం‚దాిరా‚బిడ్డను‚ఔని‚తల్లి‚ఖంట‚వయవధిలోనే ‚బిడ్డకు‚పాల్లరంిల్ల.‚సిజేరిమన‚‚
దాిరా‚బిడ్డను‚ఔని‚తల్ల‚ినొపిు‚తగిగన‚తరాిత‚నాలుగైద్భ‚ఖంటల‚లోలే‚శిశువుక్త‚పాల్లవ్విచేు.‚తల్ల‚ి
పాలు‚సక్రభంగా‚తాగే‚శిశువు‚ఆరోఖయంగా, సరైన‚ఫరువుతో‚పెయఖ దన్నక్త‚అవకాశం‚ఉంటుంద్వ.‚తల్ల‚ి
పాలు‚శిశువుకు‚సరిగా‚జీయణభవుతాయి.‚దీంతో‚పిలిలకు‚విరోచనాలు‚సక్రభంగా‚అవడ్మే‚కాకుం ద‚
ఎటువంటి‚ ఆరోఖయ‚ సభసయలూ‚ ఎద్భరుకావు.‚ తల్లపిాలలో‚ శిశువుకు‚ అవసయమైన‚ పోషకాలన్ని‚
ఉంటాయి.‚శిశువు‚ఆరోఖయంగా‚పెయఖ దన్నక్త‚ఇవి‚దోహదం‚చ్చసాియి. 
ప్రొటెక్తవి్‚‚య్యంటీబాడీస్‚: 

తల్లి‚పాలలో‚ప్రొటెక్తివ్‚‚య్యంటీబాడీస్‚‚పుషులంగా‚ఉంటాయి.‚అంద్భవలి‚వీటిన్న‚తగినంతగా‚
తాగే‚ శిశువుకు‚ ఎలాంటి‚ ఇన‚ఫెక్షనూ,ి అలరీీలూ‚ దఖగరిక్తరావు.‚ శిశువులో‚ రంయధి‚ న్నరోధఔశక్తి‚
పెరుగతంద్వ.‚కొందరు‚తలుిలకు‚ సరిగాగ‚పాలు‚రావు.‚ అటువంటి‚రంరు‚ వచిేన‚మేయకు‚శిశువుకు‚
పాల్లచి,ే భరీ‚ఇంకా‚అవసయం‚అయిత్యనే ‚బాటిల్స‚తో‚పాలు‚టి్టచేు.‚అయిత్య‚తల్లిపాలు, బాటిల్స‚లోన్న‚
పాలతో‚ఎుటికీ‚సమానం‚కావు.‚బ్రెస్ి‚‚ఫీడింగ్‚‚చ్చసుింటే‚స్త్రీలకు‚కొన్ని‚అనారోఖయ‚సభసయలు‚రావు.‚
పాల్లవిడ్ం‚ వలి‚ తల్లిలో‚యుట్రెస్‚‚ తిరిగి‚మామూలు‚ సైజుకు‚ చ్చరుకుంటుంద్వ.‚ శిశువుకు‚ తనపాలు‚
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కాకుం ద‚ఫమటపాలు‚సిదిం‚చ్చసిరంిలంటే‚కొంత‚సభమం‚డుతంద్వ.‚అవి‚అంత‚శక్తివంతం‚
కాఔపోవడ్ం, అరిశుభ్రంగా‚ఉండ్డ్ం‚వంటి‚కాయణాల‚వలి‚శిశువుకు‚ఏవిధంగా‚చూసినా‚మేలైనవి‚
కావు.‚పూరిిగా‚తల్లి‚పాలు‚ఇవిఔపోత్య‚ఆ‚బిడ్డకు‚ఎద్వగే‚క్రభంలో‚మోకాళ్లి‚వంఔరుి‚తియఖడ్ం‚వంటి‚
సభసయలు‚ఎద్భయయ్యయ‚ప్రమాదం‚ఉంద్వ. 
 
తల్లకి్త‚అవగాహన‚ఔల్లుంచాల్ల: 
 

తొల్ల‚కానుు‚ జయఖఔమందే‚ అంటే‚ ఏడెన్నమిద్వ‚ నెలల‚ ఖయుంతో‚ ఉనిుటి‚నుంచ్చ‚పుటిబోయ్య‚
శిశువుకు‚పాల్లచ్చే‚విషమంపై‚తల్లిలో‚అవగాహన‚అవసయం.‚అంద్భకోసం‚రంరిన్న‚మానసిఔంగా‚సిదంి‚
చ్చయ్యల్ల.‚పుటిని‚వెంటనే ‚బిడ్డకు‚తున్నసరిగా‚పాల్లరంిలన్న‚చెపాుల్ల.‚ఈ‚విషమంపై‚రంరిక్త‚ఏవైనా‚
అపోహలుంటే‚రంటిన్న‚తొలగించ్చ‚ప్రమతాిలు‚చ్చయ్యల్ల.‚బిడ్డకు‚పాల్లచ్చ‚ేబ్రెస్ి‚‚న్నపుల్స‚ను‚సక్రభంగా‚
ఉండేలా‚చూసుకోరంల్ల.‚ న్నపుల్స‚‚ వెనక్తు‚ ఉంటే‚ అపుుడే‚ పుటినిబిడ్డ‚ పాలు‚ తాఖ దన్నక్త‚ ఇఫుంద్వగా‚
ఉంటుందని‚ విషయ్యన్ని‚ గరిించి, దీన్నన్న‚ సరిచ్చయ్యల్ల.‚ శిశువుక్త‚పాల్లచ్చేటపుుడు‚ న్నపుల్స‚‚చుట్యి‚
ఎుటిఔపుుడు‚రిశుభ్రంగా‚ఉంచుకోరంలన్న‚తల్లకి్త‚అవగాహన‚ఔల్లగించాల్ల. 
 

డారొనేే ‚బంగిభలోనే : 
 

తలుిలు‚డారొేని‚బంగిభలోనే ‚తభ‚పిలిలకు‚పాలు‚ఇరంిల్ల.‚సిజేరిమన‚‚ఆర్చషన‚‚దాిరా‚
ప్రసవించినరంరు‚ప్రాయంబంలో‚ డుకొన్న‚ పాల్లచినేా..‚ నొపిు‚ తగిగన‚ తరాిత‚డారొేనే ‚ పాల్లరంిల్ల.‚
ఇలా‚తాగించడ్ం‚వలిే‚శిశువు‚ఔడుపు‚న్నం ద‚పాలు‚తాఖ దన్నక్త‚వీలవుతంద్వ.‚పాలు‚తాగిన‚తరాిత‚
బిడ్డను‚ుజజంపై‚వేసుకొన్న, కొద్వదగా‚వీపుపై‚న్నమిరిత్య‚పాలతో‚పాటు‚వెళ్ల‚ిగాల్ల‚మూలంగా‚రంంతలు‚
కాకుం ద‚ ఉంటాయి.‚ ఈ‚ విధంగా‚ చ్చసేి‚ శిశువుకు‚ పాలు‚ జీయణం‚ కావడ్ంలో‚ ఎలాంటి‚ ఇఫుందీ‚
ఉండ్ద్భ.‚ కొన్నిసారుి‚ తల్ల‚ి పాల్లచిేనా‚ ఇంకా‚ బిడ్డ‚ ఏడుసుింటే‚ పాలు‚ సరిపోలేదని‚ విషయ్యన్ని‚
ఖభన్నంచి, అవసయమైత్య‚ఫమటి‚పాలు‚తాగించాల్ల. 
ఆందోళ్న‚డాడ్ద్భ: 
 

పిలిలకు‚పాల్లవిడ్ంలో‚ ఎటువంటి‚ ఆందోళ్న‚ డ్డాడ్ద్భ.‚ తల్లి‚ ప్రశాంతంగా‚ ఉంటేనే ‚ తన‚
బిడ్డకు‚సక్రభంగా‚పాల్లవిఖలుగతంద్వ.‚ప్రసవం‚జరిగిన‚తరాిత‚కొంతభంద్వక్త‚పాలు‚తకుువగా‚
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వసాియి.‚మకయంగా‚వమసుస‚పెరిగిన‚తరాిత‚ఆలసయంగా‚ఖయుం‚ధరించి, ప్రసవించ్చ‚రంరిలో‚పాలు‚
రావడ్ం‚ తగగతంద్వ.‚ ఎకుువగా‚ 35‚ సంవతసరాల‚ తరాిత‚ కానుు‚ జరిగే‚ రంరిలో‚ ఈ‚ సభసయ‚
ఉంటుంద్వ.‚ దీన్ని‚ దృషిిలో‚ ఉంచుకొన్న, మంద్భగా‚ ఖయుం‚ ధరించడ్ం‚ వలి‚ పుటే‚ి శిశువుకు‚ సరిగా‚
పోషకాలతో‚ఖల‚పాలు‚అంద్వంచ దన్నక్త‚అవకాశం‚ఉంటుంద్వ.‚కొంతభంద్వ‚భహిళ్లో‚ికొన్నియకాల‚
ఆరోఖయ‚సభసయలుంటే‚పాలు‚సరిగాగ‚రావు.‚యఔిపోటు, గండె‚సభసయలు, భధుమేహం‚వంటి‚ఆరోఖయ‚
సభసయలు‚ఉనిరంరిలో‚ఈ‚సభసయ‚ఎకుువగా‚ఉంటుంద్వ.‚వీరిక్త‚తగిన‚చిక్తతస‚అంద్వంచాల్ల. 
తల్లపిాలలో‚ఉండే‚పోషకాలు: 

తల్లిపాలలో‚ఉండే‚పోషకాలు‚ఏమిటో‚చాలాభంద్వక్త‚తెల్లమవు.‚తల్లిపాలలో‚ఎకుువ‚భాఖం‚
న్నళ్లి‚ ఉంటాయి.‚ 100‚ మి.ల్ల‚పాలలో‚ ఔ‚గ్రామ‚ప్రోటీనుి, 3.5‚ గ్రామల‚కొవుిలు, 7‚ గ్రామల‚
లాయకోిజ్‚‚ ప్రొటీనుి‚ ఉంటాయి.‚ అవి‚చాలా‚ త్యల్లగాగ‚ జీయణభవుతాయి.‚ తల్లిపాలలో‚ కొవుిలూ‚చాలా‚
పడ్వైన‚ ఫ్యయటీ‚య్యసిడ్‚‚ చైన‚ిదూయంలో‚ ఉండి‚ మెదడుకు‚ మేలు‚ చ్చసే‚పోషకాలతో‚ ఉంటాయి.‚
లాయకోిజ్‚లో‚ గెలాకొిసైడ్‚‚ అనే ‚ పోషఔం‚ మెదడు‚ ఎద్భగదలకు‚ బాగా‚ ఉయోఖడుతంద్వ.‚
అంత్యకాకుం ద‚తల్లి‚పాలు‚టిించడ్ం‚వలి‚ఇటు‚బిడ్డకు‚మాత్రమే‚కాకుం ద‚తల్లకిీ‚మేలే.‚మకయంగా‚
బిడ్డకు‚పాల్లవిడ్ం‚వలి‚ఆ‚తల్లిక్త‚రొమమ‚కాయనసర‚‚వచ్చే‚ఆసాుయం‚ఉండ్ద్భ.‚ప్రసవం‚జరిగిన‚వెంటనే ‚
తల్లి‚మర్రుపాలలో‚ంం్‚, కాయల్లిమం, విటమినుి‚ఉంటాయి.‚తల్లిపాలే‚ఇవిడ్ం‚వలి‚ డ్య్యరియ్య, 
నూయమోన్నయ్య‚ వంటి‚ సాధాయణ‚ శిశు‚ రుఖమతల‚ నుంచి‚ యక్షణ‚ లభసుింద్వ.‚ దీంతో‚ శిశుభయణాలు‚
తగగతాయి.‚అసిసాత‚సభమంలో‚వేఖంగా‚కోలుకోవ దన్నకీ‚తల్లిపాలే‚ప్రధానం. 
రెండేళి్‚వయడా‚పాల్లవిచేు‚: 

శిశువు‚ జన్నమంచిన‚ తరాిత‚ ఖంట‚ నుంచి‚ రెండేళ్‚ి వయడా‚ తల్లిపాలు‚ ఇవ్విచేు.‚ అయిత్య‚
ఇంద్భలో‚తొల్ల‚ఆరునెలల‚పాటు‚మాత్రం‚తున్నసరిగా‚పాలు‚ఇరంిల్ల.‚ ఐదో‚నెల‚నుంచి‚పాలతో‚
పాటు‚ండు,ి పిలిలకు‚ఇచ్చే‚ఇతయ‚పోషకాహారాన్ని‚అదనంగా‚అందజేయ్యల్ల.‚పాల్లచ్చే‚సభమంలో‚
శిశువుకు‚ ప్రతి‚ రెండు, మూడు‚ ఖంటలకోసారి‚ తున్నసరిగా‚ తల్లి‚ పాల్లరంిల్ల.‚ ఔవేళ్‚ శిశువు‚
గాఢన్నద్రలో‚ఉంటే‚ప్రతి‚నాలుగ‚ఖంటలకైనా‚పాల్లరంిలని‚విషయ్యన్ని‚గరుిపెటుకిోరంల్ల.‚తల్లి‚బిడ్డకు‚
ఔన్నసం‚ఐద్భ‚న్నమిష్ట్లైన‚పాల్లరంిల్ల.‚పెరుగతూ‚ఉని‚శిశువుకైత్య‚ద్వ, ద్వహేను‚న్నమిష్ట్ల‚పాటు‚
పాల్లవిడ్ం‚ అవసయం.‚ ఔడుపు‚ న్నం ద‚పాలు‚తాఖగానే ‚ పిలిలు‚ వెంటనే ‚ డుకుంటారు.‚ ఏడో‚ నెల‚
నుంచి, శిశువుకు‚పోషకాహాయ‚ అవసరాలను‚ తీయేడ్ం‚ కోసం‚ తల్లిపాలు‚మాత్రమే‚ సరిపోవు.‚ తల్ల‚ి
పాలతో‚పాటు‚ వైవిధయమైన‚పోషకాహాయం‚ అంద్వరంిల్ల.‚ సకాలంలో, తగిన‚మొతింలో, అనుఫంధ‚
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ఆహారాలను‚ ఇవిడ్ం‚ ప్రాయంభంచాల్ల.‚ ఆరు‚ నెలల‚ తరురంత‚ బిడ్డకు‚ రోజుకు‚ మూడు‚ నుంచి‚
నాలుగసారుి‚ఆహాయం‚ఇరంిల్ల.‚అలానే ‚తల్లిపాలు‚ఇవి దన్ని‚ఏ దద్వ‚వయడా‚కొనసాగించాల్ల. 
సభసయలకు‚చిక్తతసలు‚అవసయం: 

బ్రెస్ి‚లో‚ ఇనెెక్షను,ి ఖడ్డలు‚ ఉని‚ తల్లి‚ బిడ్డకు‚ సరిగా‚ పాల్లవిలేద్భ.‚ ఇలాంటి‚ సభసయలు‚
ఉనిపుుడు‚వెంటనే ‚రంటిక్త‚చిక్తతస‚చ్చయించుకోరంల్ల.‚బిడ్డకు‚జలుబ్బ‚ఉంటే‚మకుు‚టేసిి, పాలు‚
తాఖడ్ంలో‚ఇఫుంద్భలు‚ఎద్భయవుతాయి.‚జలుబ్బ‚ఉని‚పిలిలకు‚వెంటనే ‚వైదయం‚చ్చయించాల్ల.‚తల్లిలో‚
ఏదైనా‚ ఇనెెక్షన‚‚ ఉంటే‚పాల‚దాిరా‚ అద్వ‚ బిడ్డకు‚స్ఔవచుే.‚ వెంటనే ‚ దఔిర‚ను‚ సంప్రద్వంచి, తల్లి‚
చిక్తతసలు‚ చ్చయించుకోరంల్ల.‚ తీవ్రమైన‚ గండె‚ రంయధులతో‚ బాధడుతని‚ తలుిలూ‚ బిడ్డకు‚
పాల్లవిలేరు.‚కొన్నిసారుి‚ప్రసవ‚సభమంలో‚ష్ట్్‚తో‚తీవ్ర‚ఆందోళ్నకు‚గరైనరంరూ‚తభ‚పిలిలకు‚
సక్రభంగా‚పాల్లవిలేరు.‚ఇటువంటి‚రంరు‚వెంటనే ‚వైదయం‚చ్చయించుకోరంల్ల. 
పాలు‚తగినన్ని‚లేకుంటే? 

పాలు‚ తగినంతగా‚ లేన్న‚ బాల్లంతలకు‚ కాయల్లిమం, ఇతయ‚ భంద్భలు, సంఫంధిత‚
పోషకాహారాన్ని‚ అందజేయ్యల్ల.‚ ప్రోటీనుి, విటమినతిో‚ డాడిన‚ ఆహాయంతో‚ పాటు‚ పాలు, బ్రెడ్‚, 
రొటిెలు‚నట్సస‚‚వంటివి‚తున్నసరిగా‚తీసుకోరంల్ల.‚తల్లకి్త‚తగినంత‚న్నద్ర‚ఉం దల్ల.‚ఎుటిఔపుుడు‚న్నళ్ల‚ి
బాగా‚తాగాల్ల.‚ఇవన్ని‚సక్రభంగా‚ఉనిపుుడు‚తల్లిబిడ్డకు‚తగినన్ని‚పాల్లవిఖలుగతంద్వ.‚తల్లి‚పాలు‚
ఔడుపు‚న్నం ద‚తాగిన‚పిలిలు‚అవసయమైన‚ఫరువు‚పెరుగతారు. 
శిశువుకు‚తొల్లశత్రువు‚పాలసీసా‛‚ 

శిశువుకు‚తల్లిపాలు‚ఇవి దన్నక్త‚ఫద్భలు‚సీసాలతో‚పాలు‚పెడుతంటారు‚చాలాభంద్వ.‚అయిత్య‚
శిశువు‚ ఆరోగాయన్నక్త‚తొల్లశత్రువు‚పాలసీసా‚ అనే ‚ న్నజాన్ని‚ ప్రతి‚ ఔురూ‚గరిించాల్ల.‚ పిలిలోి‚ వచ్చే‚
చాలా‚ రంయధులకు‚ ఈ‚ పాలసీసాయ్య‚ కాయణం.‚ ఏటా‚ ఐద్భ‚ లక్షల‚ భంద్వ‚ పిలిలు‚ సీసాపాల‚ వల‚ి
చన్నపోతనాిరు.‚అంత్యకాద్భ‚తల్లిపాల‚విషమంలో‚చాలా‚యకాల‚అపోహలు‚ప్రచాయంలో‚ఉనాియి.‚
కాన్న‚రంసిరంలు‚ఇవీ. 
 పుటిగానే ‚శిశువుకు‚మర్రుపాలు‚ఇరంిల్ల.‚గ్లకిోజు‚న్నళ్ల,ి త్యనె, పాయక్కట్స‚‚పాలు, ఆవుపాలు‚
నాక్తంచటం‚వంటివి‚చ్చమడాడ్ద్భ. 
 ఆరు‚నెలలు‚దాటిన‚పిలిలకు‚కొందరు‚కేవలం‚ఆవు, గేదె‚పాలే‚ఎకుువగా‚ఇసునిాిరు.‚ఈ‚
పాలలో‚ఇనుమ‚మోతాద్భ‚తకుువ.‚ఈ‚పాలు‚సభతలాహాయం‚కాద్భ.‚ఇవి‚తాగే‚పిలిలు‚బొద్భదగా‚
చూడ్ దన్నక్త‚బాగానే ‚ఉంటారు.‚కాన్న‚వీరిలో‚యఔిహీనత‚ఉంటుంద్వ. 
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 పిలిలకు‚ జబ్బు‚ చ్చసినపుుడు‚ తల్లిపాలనే ‚ ఇషిడి, మిఖతా‚ ఆహారాన్ని‚ పెదదగా‚ తీసుకోరు.‚
అయిత్య‚ఎంత‚జబ్బు‚చ్చసినా‚మిఖతా‚ఆహాయం‚తీసుకోఖల్లగిత్య‚తుకుం ద‚ఇరంిల్ల. 
 పిలిలు‚ ఔట్రెండు‚ సారుి‚ భల‚ విసయీనకు‚ వెళ్ిగానే ‚ చాలాభంద్వ‚ తల్లిపాలు‚ ఇవిడ్ం‚
ఆపేసుినాిరు.‚ ఇలా‚చ్చసేి‚ పిలిలోి‚పోషకాలు‚లోపిసాియి.‚ఫరువు‚తగిగపోయి, ఫలహీన‚డ్తారు.‚
రంయధి‚ భరింతగా‚ బాధిసుంిద్వ.‚ కాఫటిి‚ న్నళ్ి‚ విరోచనాలు, నుయమోన్నయ్య‚ వంటివి‚ వచిేనా‚ సర్చ‚
తల్లిపాలు‚టాిల్ల. 
 మారెుటోి‚లభంచ్చ‚పాలు, పాలపడులు‚ఏవీ‚తల్లి‚పాలకు‚ఎలాంటి‚ప్రతాయమాిమం‚కావు.‚
అందమైన‚ప్రఔటనలతో‚జరిగే‚అశాస్త్రీమ‚ప్రచారాలను‚ఏమాత్రం‚నభమడాడ్ద్భ. 
 పోషకాహాయ‚లోంతో‚సనిగా, న్నయసంగా‚ఉని‚తలులిు, రొమమలు‚చినిగా‚ఉని‚తలుిలు‚
పిలిలకు‚తగినంత‚పాల్లవిలేయనిద్వ‚అపోహ‚మాత్రమే.‚పాలడా, రొమమల‚సైజుడా‚సంఫంధం‚లేద్భ. 
 ఎంత‚ తిిడిలో‚ ఉనాి‚ తలుిలు‚ శిశువుకు‚ పాల్లవిఖలరు.‚ అంద్భలో‚ సందేహం‚ లేద్భ.‚
తిిడిలో‚ఉనాి‚తల్లకి్త‚పాలు‚తయ్యయవుతంటాయిగాన్న‚అవి‚ఫమటకు‚సరిగారావు.‚దీన్నన్న‚'లెడ్‚డౌన‚‚
రిఫెి్స‚' అంటారు.‚శిశువు‚తాఖడ్ం‚ప్రాయంభంచగానే ‚అవి‚ఫమటకు‚వచ్చేసాియి. 
 కొందరు‚తలుిలు‚తభ‚పిలిలకు‚అవసరాన్నక్త‚మించి‚ఎకుువగా‚పాల్లసాిరు.‚ఇద్వ‚భంచిద్వ‚
కాద్భ.‚దీన్నవలి‚శిశువుకు‚రంంతలు‚అవుతాయి. 
 శిశువుకు‚ పాలు‚ సరిపోవడ్ం‚ లేదనిద్వ‚ పెదద‚ అపోహ.‚ నెలనెలా‚ ఎద్భగదల‚ బాగండి, 
గ్రోత‚ఛారి‚లో‚పెరుగదల‚చఔుగా‚ఉండి, శిశువు‚హాయిగా‚న్నద్రపోతూ‚రోజుకు‚ఆరుసారుి‚మూత్రం‚
పోసుింటే‚పాలు‚ సరిపోతనాిమనే ‚ అయాం.‚ శిశువు‚ పెరుగదలను‚ ఔచిేతంగా‚చెపేు‚ 'గ్రోత‚ఛారి‚'న్న‚
ప్రతి‚తల్లితండ్రీ‚అనుసరించాల్ల. 
 ఎద్వగే‚ శిశువుకు‚ అదనపు‚ ఆహాయం‚ ఇంటోి‚ ఉని‚ దారాాలతోనే ‚ తయ్యరుచ్చసుకోరంల్ల.‚
రంణజయయంగా‚ ఉతుతిి‚ చ్చసి, మారెుటో‚ి అమేమ‚ రంటిన్న‚ పెటిడాడ్ద్భ.‚ 'ఇన‚ఫ్యయంట్స‚‚ మిల్సు‚‚
సబ్‚సిిట్యయట్స‚' చటిం‚ ప్రకాయం‚ ఎవరైనా‚ రంణజయంగా‚ తయ్యరుచ్చసిన‚ పాలు, అదనపు‚ ఆహాయం‚
గరించి‚ ప్రఔటనలు‚ ఇవిటం, అద్వ‚ తల్లిపాలతో‚ సమానభన్న‚ చెుటం, దాన్ని‚ ప్రోతసహించడ్ం‚
శిక్షాయహమైన‚నే యం. 
 




