
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਿਰ ਿਪਿਨਾਣਾ1

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਿਰ ਿਪਿਨਾਣਾ

ਆਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ (ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ)
ਕੀ ਸੁਭਾਪਿਕ ਿੈ?
ਡ ੇ1: ਿਪਿਲੀਆ ਂਕੁਝ ਟੱਟੀਆ ਂ(“ਮਕੋੇਪਨਯਮ” - meconium)

ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਪਦਖਦੀ ਿੈ – ਗਾੜ੍ਹੀ, ਚਿਪਚਿਪਹੀ, ਲੁੱ ਕ-ਵਰਗਹੀ; 
ਕਾਲਹੀ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹਰਹੀ

ਉਸਦੀ ਮਪਿਕ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ – ਕੋਈ ਮਚਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 
ਹਲਕਹੀ ਚਜਹਹੀ ਗੰਧ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰਹੀ ਪ੍ਰਤਹੀ ਚਦਨ

ਡਜ਼ੇ 3-4: ਅਗਲੀਆ ਂਟੱਟੀਆ ਂ(“ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਸਟਲੂ”)
ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਪਦਖਦੀ ਿੈ – ਚਿੱਲਹੀ; ਭੂਰਹੀ, ਹਰਹੀ ਜਾਂ ਪਹੀਲਹੀ 

ਉਸਦੀ ਮਪਿਕ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ – ਕੋਈ ਮਚਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 
ਹਲਕਹੀ ਚਜਹਹੀ ਗੰਧ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰਹੀ ਪ੍ਰਤਹੀ ਚਦਨ

ਡੇ 5 ਤੋਂ ਿੀਕ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਨੰੂ ਛਾਤਹੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚਪਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਪਦਖਦੀ ਿੈ – ਸੁਨਚਹਰਹੀ-ਪਹੀਲਹੀ; ਨਰਮ ਅਤੇ 
ਪਤਲਹੀ, ਿੇਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਹੀਜਾਂ ਵਰਗਹੀ

ਉਸਦੀ ਮਪਿਕ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ – ਕੋਈ ਮਚਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 
ਹਲਕਹੀ ਚਜਹਹੀ ਗੰਧ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ – ਜ ੇਛੋਟਹੀ (ਲੂਨਹੀ ਦੇ ਮਾਪ ਦਹੀ) ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਦਨ ਚਵੱਿ 
3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰਹੀ, ਜਾਂ ਜ ੇਵੱਡਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਦਨ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਵਾਰਹੀ, 
ਪਚਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਚਤਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਚਹਲੇ ਮਹਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 
ਕੁਝ ਚਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਹੀ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਚਵੱਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰਹੀ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਪਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿੀ ਪਦਖਦੀ ਿੈ – ਚਫੱਕਹੀ ਪਹੀਲਹੀ ਤੋਂ ਹਲਕਹੀ ਭੂਰਹੀ; 
ਪੇਸਟ ਵਰਗਹੀ, ਪੁਚਡੰਗ ਵਰਗਹੀ

ਉਸਦੀ ਮਪਿਕ ਪਕਿੋ ਪਿਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿ ੈ– ਤੇਜ਼ ਗੰਧ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ – ਪਚਹਲੇ ਕਝੁ ਹਫਚਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਦਨ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਦ ੋਵਾਰਹੀ। ਪਚਹਲੇ ਮਹਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਚਦਨਾਂ ਬਾਅਦ। 

ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰਹੀ ਲਈ, ਬੱਿੇ ਦਹੀ ਮੈਡਹੀਕਲ  
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ।

ਇਿ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਹੀ ਬੱਿਹੀ ਨੇ 

ਚਪਸ਼ਾਬ ਕਹੀਤਾ ਹੈ, ਮਚਹਸੂਸ ਕਰੋ ਚਕ ਕਹੀ ਉਸਦਾ ਡਾਇਪਰ ਭਾਰਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਚਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਲੌਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਮਚਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟ ਕੇ ਖੋਲ੍ੋ  ਜ ੇਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਗੱਲਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਸੁਭਾਪਿਕ ਿੈ?
ਡੇਜ਼ 1-3:

ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿਾ ਪਦਖਦਾ ਿੈ – ਚਫੱਕਾ ਪਹੀਲਾ; ਗੁਲਾਬਹੀ ਜਾਂ ਭੂਰੇ- 
ਸੰਤਰਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ – 
ਡੇ 1: 1 ਚਗੱਲਾ ਡਾਇਪਰ
ਡੇ 2: 2 ਚਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰ
ਡੇ 3: 3 ਚਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰ

ਡੇਜ਼ 4-6:
ਉਿ ਪਕਿ ੋਪਿਿਾ ਪਦਖਦਾ ਿੈ – ਚਫੱਕਾ ਪਹੀਲਾ

ਪਕੰਨੀ ਿਾਰੀ –
ਡੇ 4: 4 ਚਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰ
ਡੇਜ਼ 5-7: 5 ਚਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰ ਪ੍ਰਤਹੀ ਚਦਨ
ਡੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 6 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਗੱਲੇ ਡਾਇਪਰ ਪ੍ਰਤਹੀ ਚਦਨ

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਪਰ ਵਰਤੇਗਾ – 

10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤਹੀ ਚਦਨ! ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਗਾਕੇ ਅਤੇ ਖੇਡ 
ਕੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਖਾਸ ਬਣਾਓ।

ਬ੍ਰੇਨ ਪਬਲਡਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ 

ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਦ ੇਹੋ। ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਚਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਹੀ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ।

ਡਾਇਿਰ ਿਪਿਨਾਣਾ

ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ
ਜ ੇਿੌਥੇ ਚਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਹੀ ਬੱਿਹੀ ਦੇ ਡਾਇਪਰ 

ਚਵੱਿ ਗੁਲਾਬਹੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗ ੇਭੂਰੇ-ਸੰਤਰਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾਗ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਧ ਵਾਰਹੀ ਫਹੀਡ ਕਰੋ। ਜ ੇਦਾਗ ਜਾਰਹੀ ਰਚਹੰਦਾ ਹ,ੈ 
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਦਾ ਚਪਸ਼ਾਬ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਜਾਂ ਜ ੇ6 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਚਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਪਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਹੈਲਥਚਲੰਕ ਬਹੀਸਹੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੈ
ਚਵਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਚਵੱਿ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿੇ ਚਵੱਿ ਬਹੁਤ 

ਚਫੱਕਹੀ ਟੱਟਹੀ ਚਬਚਲਅਰਹੀ ਅਟ੍ਰਹੀਸਹੀਆ (biliary atresia)  
ਨਾਮ ਦਹੀ ਚਜਗਰ ਦਹੀ ਚਬਮਾਰਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹ ੋਸਕਦਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਿੇ ਦੇ ਜਹੀਵਨ ਦੇ ਪਚਹਲੇ ਮਹਹੀਨੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ 
ਵੇਲੇ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਬਹੀਸਹੀ ਇੰਨਫੈਂਟ ਸਟੂਲ ਕਲਰ ਕਾਰਡ  
(BC Infant Stool Colour Card) ਜਾਂਿੋ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਚਿੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ psbc@phsa.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
 1-877-583-7842 ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_baby-medical-care-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_baby-medical-care-pa.pdf
mailto:psbc%40phsa.ca?subject=


ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਿਰ ਿਪਿਨਾਣਾ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਖਤਰਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬਦਬ ੂਹਟਾਉਣ ਵਾਲਹੀਆਂ ਗੋਲਹੀਆਂ 

ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਹੀ ਡਾਇਪਰ ਪੇਲ ਨੰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਹੀ ਪਹੁੰ ਿ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਿੈ
ਪਚਹਲੇ ਕੁਝ ਚਦਨਾਂ ਚਵੱਿ, ਕੁੜਹੀਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 

ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਚਜਹਾ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਚਰਸਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ 
ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੰ ਚਡਆਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਚਵਕ ਹੈ। 
ਮੁੰ ਚਡਆਂ ਅਤੇ ਕੜੁਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਹੀਆਂ ਛਾਤਹੀਆਂ ਸਜੁਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਹੀ ਹੋ 
ਸਕਦਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਦੁਧ ਵਹੀ ਚਨਕਲ ਚਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਿਰ ਚੁਣਨਾ

ਸੱੁਟ ਪਦੱਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ (Disposables)

ਫਾਇਦੇ

✔ ਵਰਤਣ ਚਵੱਿ ਅਸਾਨ

✔ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕਵਰ ਦਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੀ

✔  ਕੋਈ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ 

ਨੁਕਸਾਨ:

✘	 ਕਹੀਮਤ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

✘	 ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਕਿੜਾ

ਫਾਇਦੇ:

✔ ਸੁੱ ਟ ਚਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਸਤੇ ਹਨ

✔ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚਬਹਤਰ ਹਨ

✔ ਖਰਹੀਦ ੇਜਾਂ ਘਰ ਚਵੱਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਨੁਕਸਾਨ:

✘	 ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕਵਰ ਦਹੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਹੀ ਹੈ

✘	 ਧੋਣ ਵਾਲਹੀ ਜਾਂ ਡਾਇਪਰ ਸਰਚਵਸ ਦਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

ਫਲਸ਼ ਕਰਨਯੋਗ/ਕੰਿੋਸਟੇਬਲ (compostable)

ਫਾਇਦੇ:

✔  ਕੋਈ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ

✔ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚਬਹਤਰ ਹਨ

ਨੁਕਸਾਨ:

✘	 ਕਹੀਮਤ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ
ਨੰੂ ਡਾਇਿਰ ਪਕਿੇਂ ਿਪਿਨਾਣਾ ਿੈ

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣਹੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

2. ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਫਲੈਟ ਸਤਹ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਸਾਇਡ ਰੇਲਾਂ  
ਵਾਲਾ ਿੇਂਜ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਰਸ਼, ਤੇ ਚਲਟਾਓ।

3. ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੋ।

4. ਕ੍ਰਹੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚਪੰਨਾਂ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਚਵਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਖਡੌਣਾ ਚਦਓ।

5. ਇੱਕ ਗਰਮ, ਚਗੱਲੇ ਵੌਸ਼ਕਲੌਥ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਚਬਨਾਂ  
ਬੇਬਹੀ ਵਾਇਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਅਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਿਲ  
ਪੂੰ ਝ ੋ(ਵਾਇਪ ਕਰੋ)। 

6. ਉਸ ਨੰੂ ਥਪਕ ਕੇ ਸੁਕਾਓ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱ ਕਣ ਚਦਓ।

7. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣਹੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

8. ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕੌਰਨਸਟਾਰਿ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਕਿੜੇ ਦੇ ਡਾਇਿਰ ਪਕਿੇਂ ਧੋਣੇ ਿਨ

1.  ਆਪਣਹੀ ਡਾਇਪਰ ਪੇਲ ਨੰੂ ਪਾਣਹੀ ਨਾਲ ¾ ਭਰੋ। 
ਚਸਰਕੇ ਦਾ ¾ ਕੱਪ ਚਮਲਾਓ। ਬਲਹੀਿ ਨਾ ਵਰਤੋ।

2. ਕੋਈ ਵਹੀ ਟੱਟਹੀ ਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਚਵੱਿ ਖੰਗਾਲੋ। 

3. ਡਾਇਪਰ ਨੰੂ ਪੇਲ ਚਵੱਿ ਪਾਓ। 

4. ਜਦੋਂ ਪੇਲ ਭਰ ਜਾਂਦਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੌਚਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ਹੀਨ ਚਵੱਿ ਖਾਲਹੀ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣਹੀ ਨੰੂ ਸਚਪੰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਿੋ।

5. ਪਾਣਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਿੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣਹੀ ਚਵੱਿ 
ਧੋਵੋ। ਚਰੰਸ (rinse) ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਈਕਲ ਿਲਾਓ।
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