
 

Importance of Skin-to-Skin Contact for Breastfeeding 
ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ੇਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

 

ਅਣਿਗਣਤ ਟੀ.ਵੀ. ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਿਫ਼ਲਮ� ਿਵੱਚ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੰਬਲ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਮ�ਵ� ਨੰੂ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਵਖਾਇਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਖੋਜ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕੁ ਮੌਕੇ �ਤੇ ਬੱਚ ੇਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ� ਿਵੱਚ� 

ਇੱਕ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਵੋ� ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 

ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ੇਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨ� ਖਾ ਿਨ�ਘਾ ਕੰਬਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਤ� ਛੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਚ� ਗੁਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਸਟ�ੈਸ 

(ਦਬਾਅ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਿਨ�ਘੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ� ਉਸ ਨੰੂ ਮ� ਦ ੇਿਪੰਡੇ ਨਾਲ 

ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਜਨਮ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਪੰਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ: 

• ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਨਮ ਦੇ ਸਟ�ੈਸ (ਦਬਾਅ) ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 

• ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੀਟਰ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨ�ਘ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

• ਰੋਣਾ ਘੱਟ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਮ�ਵ� ਤ� ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮ�ਵ� ਦੇ ਿਪੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 

ਲਈ ਰੋਣਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹ� ਹੈ ਤ� 

ਿਪਤਾ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼�ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ (ਖ਼ੂਨ ਿਵਚਲੇ ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰਸਾਇਣ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਮ� ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਪ�ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ। ਮ� ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਨਾਲ 

ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਦ ੇਹਨ। 

• ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਣ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਮ� ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

• ਬੱਚ ੇਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ (ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ) ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਰੀਰ – ਖ਼ਾਸ 

ਤੌਰ ‘ਤ ੇਉਹਨ� ਦੀਆ ਂਆਤੜੀਆਂ – ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਜੀਵਾਣੂ) ਆਪਣੀ ਮ� ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਮ� 

ਤ� ਿਮਲੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਾਣੂ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਾਣਆੂਂ ਤ� ਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਜਨਮ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਕੁੱ ਝ ਘੰਟ ੇ

ਮ� ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਜ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਵੀਡੀਉ ਵੇਖੋ  

 

https://www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-breastfeeding-and-skin-skin-contact�


 

ਸਰਤੋ ਅਤ ੇਿਲੰਕ:  

 

Healthlink BC Breastfeeding (ਹਲੈਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਬ�ਸੈਟਫੀਿਡੰਗ): 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile70.stm 

Healthlink BC Boding with your Newborn (ਹਲੈਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਬ�ਿਡੰਗ ਿਵਦ ਯਅੁਰ ਿਨਊਬਰੌਨ): 

http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/te6308.html                                     

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile70.stm�
http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/te6308.html�

