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ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

 
 

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
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। 
 
ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੂਰਕ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸਮ� ਿਸਰ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ 
ਪੀਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਿਦਖਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ 'ਤੇ 
ਿਸਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ - ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਦਂਾ ਹੈ; 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਨ�ਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 8-12 ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਦੇਵੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤ� ਖੰੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਖੁਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਨੰੂ "ਐਗਂੋਰਜਮ�ਟ" (ਛਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕੜਾਅ) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ* 

ਨਵ� ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬਹਤੁ ਨੀਦਂ ਆਉਦਂੀ ਹ ੈਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣਾ 'ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 
ਘੱਟ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹ ੈ(<2.5kg), ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਿਮਆਂ ਹ ੈ(<37 ਹਫ਼ਤ)ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਪਲਾਏ ਗਏ ਦੁੱਧ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਾਂ ਦੁੱਧ 
ਚੁੰਘਣ ਤ� ਿਝਜਕਦਾ/ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਪੂਰਕ ਫੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਸਮ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇਸਨੰੂ ਕੱਪ, 
ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਉਗਂਲੀ ਦਆੁਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਚਿੁਣਆ ਿਗਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਡ-ਵਾਈਫ਼ / ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕ।ੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਕੁੱਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਰਾਹੀ ਂਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਤ� 
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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