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િમ� ખોરાક

જ્યારે તમે થોડો સમય સ્તનપાન કરાવો અને 
બાકીના સમયમાં સ્તનમાંથી બહાર કાઢેલા દૂધ 
દ્વારા કે નવ�ત ફોમ્યુર્લા વડે બોટલમાંથી ખોરાક 
આપો તેને િમ� ખોરાક કહે છે.

િમ� ખોરાક તમને અન્ય કોઈ વ્યિક્ત દ્વારા 
તમારા િશશુને ભોજન કરાવવાની છૂટ આપે છે, 
ઉદાહરણ તરીકે રા�ે, અથવા જો તમારે 
કામ પર પરત ફરવું હોય તોઃ

તમે િમ� ખોરાકની શ�આત કરો તે અગાઉ 
સ્તનપાન સારી રીતે સ્થાિપત થાય ત્યાં સુધી 
તમારે રાહ જોવી જોઈએ. 

જો તમે નવ�ત ફોમ્યુર્લાનો ઉપયોગ કરો, 
તો િમ� ભોજનમાં તમારા શરીરમાંથી 
ઉત્પન્ન થતા સ્તનના દૂધનું �માણ ઘટશે.

જો તમે કામ પર પરત ફરો છો, તો તેના થોડા 
અઠવા�ડયા અગાઉ તમારા િશશુને બોટલના 
દૂધની ટેવ પાડવાની અને િમ� ભોજનનો 
પ�રચય કરાવવાની શ�આત કરો.

શ�આતમાં તમારા િશશુને એક બોટલનું ભોજન 
આપો, તમારા સ્તનને સમાયો�ત કરવા 
સમય આપો.

તમારા િશશુને બોટલમાંથી દૂધ પીવાથી ટેવાતા 
સમય લાગી શકે છે. ધૈયર્ રાખો અને જ્યારે તમા�ં 
િશશુ થાકી ગયું હોય કે અિત ભૂખ્યું હોય ત્યારે 
બોટલનો પ�રચય કરાવવાનો �યાસ ન કરો.

દરરોજ એક જ સમયે બોટલના દૂધ કે સ્તનપાન 
દ્વારા �દનચયાર્ િનધાર્�રત કરવાનો �યાસ કરો.

નવ�ત અને પછીનું દૂધ ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર 
ખોખામાં આવે છે, જે િમ� ભોજન માટે તૈયાર 
હોય છે.

 
 

 

 
 

 

 

મહ�વપૂણર્ સૂચના: બાળકને ભોજન કરાવવાનો �ે� માગર્ સ્તનપાન છે, કારણ કે માતાનું દૂધ આદશર્ સંતુિલત ભોજન �દાન કરે છે અને તમારા બાળકને રોગ સામે સુરક્ષા આપે છે તેમજ બાળક અને માતા બંનેને પોષણ 
િસવાય બી� ઘણા ફાયદા પણ થાય છે. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે જ્યારે તમારા બાળકને ભોજન કરાવવાનો િનણર્ય લો ત્યારે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયી સાથે વાત કરવી જોઈએ. સ્તનપાનની તૈયારી અને 
�ળવણી પર વ્યાવસાિયક માગર્દશર્ન પણ મેળવવું જોઈએ. જો તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ કરો, તો સ્વસ્થ, સંતુિલત ભોજનનું સેવન મહ�વપૂણર્ છે. નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો આશય માતાઓ સ્તનપાન 
કરાવવાનું પસંદ ન કરે અથવા કોઈ કારણસર તેઓ તેવું ન કરી શકે ત્યારે માતાના દૂધને બદલે આપવાનો છે. સ્તનપાન નહ� કરાવવાનો કે બોટલ દ્વારા થોડું દૂધ આપવાનો િનણર્ય માતાના દૂધના પુરવઠામાં ઘટાડો કરશે. જો 
કોઈ કારણસર તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ ન કરો, તો આ �કારના િનણર્યને ઉલટાવવામાં મુશ્કેલી પડશે તે યાદ રાખો. નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો ઉપયોગ કરવાથી સામાિજક અને આ�થક પ�રણામો પણ ભોગવવા 
પડે છે, જેને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. બાળકના સ્વાસ્થ્ય સંબંિધત જોખમો ટાળવા લેબલ પર આપેલી સૂચના મુજબ નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લા હંમેશા તૈયાર કરવી જોઈએ, ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સં�હ 
કરવો જોઈએ.


