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ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮ� ਦੀ ਪੂਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

 

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆਉਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਪੂਰਕ ਫੀਡਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
ਪੂਰਕ ਫੀਡਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਪਾਣੀ, ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ। 
 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੁਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲ�  ਕੱਿਢਆ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਈ 
ਵਾਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਨੀਦਂ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀ ਂਚੁੰਘ ਪਾ ਿਰਹਾ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ - ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਦੁੱਧ (EBM) ਿਪਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (2.5 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਤ� ਘੱਟ ਦਾ) ਜਾਂ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਿਮਆਂ (<37 ਹਫ਼ਤੇ) ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀ ਂਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸਤ� ਵੱਧ EBM ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤੱਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਨਾਲ�  ਹੌਲੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ 
ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਤ� ਿਝਜਕਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ। 

NB: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੂਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ� ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ (ਿਦਨ ਿਵੱਚ 7-8 ਵਾਰ) ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ� ਦੁੱਧ 
ਕੱਢਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਜੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਂਦੁੱਧ ਕੱਢੋਗੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀ ਂਬਣਾਉਗਂ।ੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ'ਦੁੱਧ ਿਕਵ� ਕੱਢਣਾ ਹੈ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। 
 
ਮ� ਪੂਰਕ ਫੀਡਾਂ ਿਕਵ� ਦੇਵਾਂਗੀ? 
ਪੂਰਕ ਖ਼ਰੁਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚਮਚਾ, ਉਗਂਲੀ ਜਾਂ ਕੱਪ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਚਿੁਣਆ ਿਗਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਿਮਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਵੇਜ ਿਟਊਬ ਵੀ ਫੀਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡ-
ਵਾਈਫ਼/ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਲੈ ਸਕ।ੋ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ���� ���� ਚੁੰਘਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ। ���� ���� ਚੁੰਘਣੀ ਿਵੱਚ� ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਕੁੱਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਤ� ਸਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

 



 

 

 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਸਮ� ਦੀ ਪੂਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

 
 
 
ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਢੁਕੱਵਾਂ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮ� ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਨਹੀ ਂਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਨਾਲ�  ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜੀਦਂੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
 
ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 
ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੀਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ 
ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ (lactation management) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਲਗਾਵਾਂ? 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡ-ਵਾਈਫ਼ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ-
ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ Domiciliary Midwife (ਡੋਮੀਿਸਲਰੀ ਿਮੱਡਵਾਈਫ਼) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ Midwifery Group Practice 
(MGP- ਿਮਡਵਾਈਫਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪ�ੈਕਿਟਸ) ਿਮੱਡਵਾਈਫ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

Child and Family Health Services (CaFHS) 
(ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
Child and Family Health Service SA  
 
 
 The Australian Breastfeeding Association  
(ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਬ�ੈਸਟ ਫੀਿਡੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) 
Australian Breast Feeding Association  
ਜਾਂ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ। 
 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਂਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ: ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਕ�ਸਲ Infant Feeding Guidelines 
Information for Health Workers 2012. 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/services/health+services+for/parenting+and+child+health+services/parenting+and+child+health+services
https://www.breastfeeding.asn.au/
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
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