
कोविड-19 महामारी च््या 
दरम््यान जन्म झाल््यानंतर

घरी जात  
आहात
कोविड-19 महामारीमळेु अनेक पालकांच््या दृवटिकोनातून मलुाला जन्म देण््याच््या अनभुिात बदल झाला आहे. हे अनपेक्षित आक्ि 
अिघड अस ूशकते. जर बाळाला जन्म देण््याच््या प्रक्रि्ेयत काही बदल झाला असेल क्कंिा त््या बाळाला जन्मानंतर तुमच््यापासनू 
दरू ठेिािे लागले असेल तर ्या बदलाचा भाग म्हिनू तमु्हाला अततररक्त मदतीची आिश््यकता भासू शकते. काही उपा्यांच््या 
मदतीने तमु्ही स्ितःची काळजी घेण््याबरोबर बाळाबरोबर बंध दृढ करू शकता. 

तुमच््या स्ितःची काळजी घेणे

तुमचे आरोग््य  
महत्िाचे आहे

तमु्ही तमुच््या स्ितःच््या गरजांची काळजी कशी घेऊ 
शकता ्यासाठी काही सचुना ्ेयथे आहेत:

•  तमु्हाला आिडत असेल अश््या शॉिर, आघंोळ 
क्कंिा इतर शारीररक उपचारांनी स्ितःचे पोषि 
करा.

•  शक््य तततका जास्त आराम करा.

•  तमुचा जोडीदार, मोठी मुले आक्ि आजबूाजलूा 
मदतीसाठी असलेल््या लोकांकडून मदत मागा. 

•  स्ितःसाठी िेळ काढा. बाहेर बसा, गरम पे्ेय प््या, 
तसनेमा पहा, पसु्तक िाचा, क्कंिा तमत्ांना फोन 
करा.

उदास ककंिा चचतंातूर 
िाटणे सि्वसामान््य आहे 

जन्म क्दल््यानंतर बऱ््याच लोकांना उदास िाटते क्कंिा तचंता 
िाटत राहते. कोविड-19 मळेु जर बाळाला जन्म देण््याच््या 
प्रक्रि्ेयत काही बदल झाला असेल क्कंिा त््या बाळाला 
जन्मानंतर तमुच््यापासनू दरू ठेिािे लागले असेल तर तमु्हाला 
उदासिािे क्कंिा तचंतातूर िाटण््याची शक््यता जास्त आहे. 
तमु्ही तमुच््या अनभुिांबद्दल विश्ास ूमैवत्िी, समाजातील 
एखादी व््यक्तती क्कंिा मानतसक आरोग््य व््यािसात्यक ्यांच््याशी 
बोल ूशकता. तमुच््या मनात आत्महत््ेयचे विचार ्ेयत 
असल््यास, तमु्ही National Suicide Prevention Lifeline 
(राष्टी्य आत्महत््या प्रततबंधन लाईफलाइन) ला कोित््याही 
िेळी 1-800-273-8255 (TRS: 1-800-799-4889) ्ेयथे कॉल करू 
शकता क्कंिा suicidepreventionlifeline.org/chat ्ेयथे चॅट करू 
शकता.
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तुमच््या बाळाशी संबंध दृढ होणे 
जेव्हा तमु्ही आपल््या बाळाची काळजी घेता तेव्हा तमुच््यात संबंध दृढ होत जातात. हसिे, 
तमठी मारिे, डा्यपर बदलिे, तमुच््या बाळाला धरिे, आक्ि पाजिे ्या सि्व गोटिी केल््याने 
तमुचे तुमच््या बाळाशी असलेले नाते अतधक बळकट बनिण््यास मदत होते. तुम्ही पररपूि्व 
असण््याची गरज नाही, तमु्ही जे काही करू शकता, जेव्हा करु शकता, तेव्हा ते करा.

तुमच््या बाळाची 
काळजी घेणे
तमुच््या बाळाला पाजताना/ ते खात 

असताना, डोळ््यात डोळे घालनू बघा आक्ि हसा, बोला, 
गािे गािं म्हिा क्कंिा हळू आिाजात बोला.

बाळाचे संगोपन करिे अिघड असू शकते. तमु्हाला 
काही त्ास होत असेल क्कंिा समस््या असेल तर मदत 
उपलब्ध आहे.

•  तमु्हाला गरज भासल््यास आरोग््यसेिा 
प्रदात््यामाफ्व त स्तनपान सल्लागाराशी बोला. 

•  स्थातनक क्कंिा व्हच््यु्वअल स्तनापन सहाय््यता 
समहूाचा शोध घ््या.

काहीिेळा बाळाला शांत करण््यासाठी तमु्ही काहीही केलेत 
तरी ते रडेल आक्ि गोंधळ घालेल. तमुच््या बाळासाठी 
रडिे सामान््य अस ूशकते म्हिनू तमु्ही शांत राहण््याचा 
सि्वतोपरी प्र्यत्न करा. तुम्हाला हाताळिे अिघड होत 
असल््यास, मदत मागा.

•  जेव्हा मुलं रडून गोंधळ घालत असतात तेव्हा ती 
कदातचत भकेुली, थकलेली अस ूअसतात, त््यांना 
झोप ्ेयत असते क्कंिा तमु्ही त््यांना जिळ घ््यािे 
असेही िाटण््याची शक््यता असते. 

•  जेव्हा तमुचे बाळ थकलेले असते तेव्हा त््याला  
िळिळ कराि्याची आक्ि सभोिताली क्फरण््याची 
इच््छा असते.

तुमच््या बाळाशी 
परस्पर संिाद साधणे
तमु्ही तमुच््या बाळाच््या गरज कशा पूि्व 

कराव््यात हे तशकत असल््याने तमु्ही शांत, सौम््य राहा. 
काही मलुं हलिण््याने, थोपटण््याने, गािे गा्यल््याने, मंद 
आिाजाच््या िातािरिात स्िस्थ ि आरामदा्यक राहतात तर 
काहींना संपिू्व शांतता लागते. 

तमुच््या आक्ि तुमच््या बाळासाठी आनंद आक्ि मौजमजा 
शेअर करिे चांगले असते. गा्यन, िाचन आक्ि खेळिे 
तमुच््या बाळांचा मडू क्स्थर करण््यास, त््यांना सुरक्षित 
िाटण््यास मदत करते आक्ि त््यांच््या मेंदचू््या विकासासाठी 
मदत करते. 

हे करून पहा:
•  िाचन करिे
•  आरशात पाहिे
•  संगीत िाजििे
•  बाळ जागे असताना त््याच््याकडे पाहत राहण््यास (टमी 

टाईम) जतमनीिर एकवत्त पडून राहिे
•  बाळासोबत लपा्छपी खेळिे
•  तमुच््या बाळासोबत विविध आिाज करिे

तमुच््या बाळाला शारीररक स्पश्व करून वबलगून घेिे आक्ि 
त््याला कुशीत घेतल््यामळेु आराम दा्यक ि स्िस्थ िाटते. 
तथावप, तमुच््या बाळाच््या इशाऱ््यामधून तमुच््या बाळाला 
स्पश्व क्कतपत आिडतो हे जािनू घेिे महत्िाचे आहे.

संसाधने
•  तमुचे आरोग््य सेिा प्रदाते
•  24-तास भाितनक सहाय््यासाठी आक्ि संदभाांसाठी Washington Recovery help Line (िॉतशंग्टन ररकव्हरी 

हेल्प लाइन) क्कंिा तमुच््या भागातील मानतसक आरोग््य रिा्यतसस लाइन warecoveryhelpline.org 
• National Suicide Lifeline suicidepreventionlifeline.org  

988 (TTY िापरकत््याांसाठी आधी 711 नंतर 988 डा्यल करा)
• La Leche League (स्तनपान सहाय््यता) llli.org
• March of Dimes प्रसिपश्ात उदासीनता  

marchofdimes.org/pregnancy/postpartum-depression.aspx
• Perinatal Support सेिा perinatalsupport.org/for-parents
• Period of Purple Crying purplecrying.info

हा दस्ताऐिज दसुऱ््या स्िरूपामध््ेय तमळण््याची विनंती करण््यास, 1-800-525-0127 ला कॉल करािा. मकू क्कंिा बधीर 
ग्ाहकांनी, कृप्या 711 (Washington Relay) कॉल करािा क्कंिा civil.rights@doh.wa.gov ला ईमेल करािा.
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