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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਰਪਲਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਰਕ 
ਦੂਸਿੇ ਰਨਜੀ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਪੂਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ  
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਵਵਕਲਪ 1 – ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 
ਪੈਚਚੁਰਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ ਦੱੁਧ
ਰਕਉਂਰਕ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਦੱੁਧ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਰਪ੍ਰਸਰਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਦੁਆਿਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਰਬਮਾਿ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਹੀ 
ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਜਨਮ 37 ਹਫਵਤਆ ਂਤ ੇਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ ੇਜਨਮ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ 2,500 ਿ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਿਲ 
ਫਾਿਮਲੂਾ ਵਿਤੋ - ਰਪਲਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਜਾਂ ਗਾੜ੍ਾ। ਪਾਊਡਿ ਵਾਲਾ 
ਫਾਿਮਲੂਾ ਿਗੋਾਣ-ੂਿਰਹਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਰਬਮਾਿ 
ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਰਸ਼ਸ਼ਟ ਫਾਿਮਲੇੂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ 
ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ ਰਜਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਿਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਦੂਸਿੇ ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਫਾਿਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਕਿਕੇ ਅਰਤਪੂਿਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਰਪਲਾਉਣ ਸੰਬਧੀ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਜੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹ ੋਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੱੁਧ ਰਪਲਾਉਣ ਨੰੂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਦੀ ਰਸਹਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਿ ਕਈ ਵਾਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਹੋਿ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਾ ਮਡੈੀਕਲ ਤੌਿ ਤ ੇਜ਼ਿਿੂੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ 
ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹ ੈਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਭਜੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਇਹ ਰਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿੱੁਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ– ਚਾਹੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਦੁਧ, ਫਾਿਮਲੇੂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਫਾਿਮਲੂਾ 
ਦੇਣ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ।ੋ

ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਰਪਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਢਆ ਰਗਆ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ, ਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ 
ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਬੱਰਚਆਂ ਦਾ ਫਾਿਮੂਲਾ ਦੇਣਾ।

ਪੈਸਚੁਰਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ 
ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਰਜਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਬੈਂਕ ਨੰੂ 
ਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ 
ਉਹ ਰਸਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਹੈ। ਦੱੁਧ 
ਨੰੂ ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਬੈਕਟੀਿੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਿਸਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਨ ਲਈ 
ਪੈਸਚੁਿਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਵਕਲਪ
ਪਰਹਲਾਂ ਕੀ 
ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਦੇ ਕ੍ਰਮ ਰਵੱਚ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪੂਿਕ, ਜ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਣ:

1ਲੀ ਚੋਣ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ 
ਕੇ ਕਰਢਆ ਰਗਆ ਜਾਂ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

2ਰੀ ਚੋਣ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੰਮਾਇਆ ਰਗਆ ਦੱੁਧ, ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਤੁਿੰਤ 
ਪਰਹਲਾਂ ਰਪਘਲਾਇਆ ਰਗਆ

3ਰੀ ਚੋਣ: ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਚਚੁਿਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਦੱੁਧ

4ਥੀ ਚੋਣ: ਸਟੋਿ ਤੋਂ ਖਿੀਰਦਆ ਰਗਆ ਬੱਰਚਆਂ ਦਾ ਫਾਿਮੂਲਾ ਰਜਹੜਾ 
ਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੈ (ਫਾਿਮੂਲਾ ਫੀਰਡੰਗ ਦੇਖੋ)

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ - ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੰਮਾਇਆ ਰਗਆ (ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ) - ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੀਡ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਤਿੀਕਾ ਹੈ। 

ਵਵਕਲਪ 2 – ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਵਦਆ ਵਿਆ  
ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ  ਦੱੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ  
ਕਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ ਤੇ  
ਅਧਾਿਤ ਸਟੋਿ ਤੋਂ ਖਿੀਰਦਆ ਰਗਆ ਬੱਰਚਆਂ ਦਾ ਫਾਿਮੂਲਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਿਮੂਲਾ  
3 ਰਕਸਮਾਂ ਰਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਰਪਲਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਤਿਲ,  
ਗਾੜ੍ਾ (concentrated) ਤਿਲ ਅਤੇ ਪਾਊਡਿ ਵਾਲਾ। 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ 

ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ 
ਿਰਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਫਾਿਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਿ ਕਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਲੇਬਲ ਤੇ ਰਦੱਤੇ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-challenges-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-challenges-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_formula-feeding-pa.pdf


ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ   •   ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਰ 
ਰਸਮੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਰਕਉਂਰਕ ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ 
ਪੈਚਚੁਿਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰਵੱਚ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਵਾਇਿਸ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਰਕ ਦਾਨ 
ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਇਿਸਾਂ 
ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰਿਆ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ। 

• ਜ ੇਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਸਗਿੇਟ ਪੀਂਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਾਬ ਪੀਂਦ ੇਹਨ 
ਜਾਂ ਜ ੇਉਹ ਰਪ੍ਰਸਰਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਵਿ-ਦ-ਕਾਉਂਟਿ ਦਵਾਈਆਂ, 
ਜੜੀਆ ਂਬੂਟੀਆ ਂਵਾਲੇ ਪੂਿਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਿੱਗ ਵਿਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਪਦਾਿਥ ਦੱੁਧ ਰਵੱਚ ਪਾਸ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਕੈਫੀਨ, ਰਸਗਿੇਟ ਪੀਣਾ, 
ਸ਼ਿਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਰਪਲਾਉਣਾ ਦੇਖੋ)।

• ਜ ੇਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਟੋਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਿੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਰਬਮਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਦੱੁਧ ਪਾਣੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ 
ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਮਰਲਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਬਾਿ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਦੱੁਧ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਸੋਚ ਿਹ ੇਹੋ,  
ਤਾਂ ਇਸ ਤਿ੍ਾਂ ਜੋਖਣ ਨੰੂ ਘਟਾਓ:

• ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾ ਖਿੀਦ ਕੇ

• ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਿ ੇਜ ੋਕੁਝ 
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਕੇ

• ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਿਤ ਕੇ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਿਾ ਵਿਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਨੰੂ 
ਸੀਰਮਤ ਕਿਕੇ

• ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਿੰਤਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਮ੍ੋ 
-ਸਾਮ੍ਣਾ ਸੰਪਿਕ ਕਿਕੇ

• ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਕੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦਾਨ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹ ਕੇ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਰਜੰਨੇ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ 
ਹੋਏ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਰਸੱਖ ਕੇ ਰਕ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਿ ਅਤੇ ਮੁੜ 
ਕੇ ਗਿਮ ਰਕਵੇਂ ਕਿਨਾ ਹੈ (ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਦੁੱ ਧ ਕਢਣਾ ਦੇਖੋ)

ਿੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਿ ਨਾਲ (“ਹਾਣੀ-ਤੋਂ-ਹਾਣੀ”) ਮਨੱੁਖੀ 
ਦੱੁਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ-ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੂਹਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਪੈਸਚੁਿਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ। 

ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਦੱੁਧ ਬੀਸੀ ਵਵਵਮੰਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਵੰਸ਼ੀਅਲ 
ਵਮਲਕ ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ 
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦੱੁਧ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੋ, 
bcwomensmilkbank.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 604-875-3743  
ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ। 

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਿੱਲਾਂ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ ਰਜਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਿ ੇ
ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨਿਸ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਰਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਅਰਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਰਜਹੜ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿ ਆਪ ਕਾਫੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਕਈ 
ਵਾਿੀ ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਰਵਚਾਿ ਕਿਦ ੇ
ਹਨ। ਪਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ  
ਦੱੁਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮਾਂ 
ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਘਿ ਰਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਦੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (“ਫਲੈਸ਼ 

ਹੀਰਟੰਗ”) ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਬਮਾਿ ਕਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 
ਖਿਤਨਾਕ ਬੈਕਟੀਿੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਿਸਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ 
ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਲਈ, perinatalservicesbc.ca/Documents/Guidelines-
Standards/HealthPromotion/InformalMilkSharing_
FamilyInfo.pdf ਦੇਖੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪੂਿਤੀ ਕਿਦ ੇਹੋ:

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਣਾ ਉਨਾਂ ਦੱੁਧ ਰਦਓ ਰਜੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਿ ਕੋਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੋl ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਰਪਲਾਉਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਤਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਾਂ ਢਕਣ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਵਿਤੋ, ਇੱਕ 
ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਵਰਸ਼ਸ਼ਟ ਫੀਰਡੰਗ ਉਪਕਿਣ ਵਿਤੋ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਦੁਆਿਾ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰਿਕ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਹਊਮਨ ਰਮਲਕ ਬੈਂਰਕੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ 
ਨੌਿਥ ਅਮੇਰਿਕਾ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਂ ਦੱੁਧ 
ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਿਦੇ। ਗੈਿ ਿਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਟੈਸਟ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਬੈਕਟੀਿੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਿਸਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਿਨ ਲਈ ਪੈਸਚੁਿਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-stimulants-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-stimulants-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_expressing-milk-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_expressing-milk-pa.pdf
http://www.bcwomens.ca/our-services/labour-birth-post-birth-care/milk-bank
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Guidelines-Standards/HealthPromotion/InformalMilkSharing_FamilyInfo.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Guidelines-Standards/HealthPromotion/InformalMilkSharing_FamilyInfo.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Guidelines-Standards/HealthPromotion/InformalMilkSharing_FamilyInfo.pdf
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