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آٔونس قیمتی ہے ہر 

•   قبض، پیچس، کولک اور تھوک

•   دمہ، الرجی اور ایکزیام

•   کان کے انفیکشن، ٹھنڈک اور منونیا

•  SIDS- اچانک بچے کی موت کا واقعہ 

•   موٹاپا اور ذیابیطس

•   بچپن کے کینرس

•   حمل کا وزن تیزی سے گھٹاتی ہیں

•   کینرس اور ذیابیطس سے اضافی تحفظ رکھتی ہیں

•   رقم بچاتی ہیں؛ فارموال میں فی سال 1,500 ڈالر کی الگت آتی ہے

•   والدت کے بعد ڈپریشن کا جوکھم کم ہوتا ہے

•   وضع حمل کے بعد تیزی سے صحت یابی حاصل کرتی ہیں

•    فارموال تیار نہ کرکے یا بوتل صاف نہ کرکے وقت کی بچت کرتی ہیں

سواالت اور جوابات
سوال-        فارموال کیوں فراہم کرتا ہے؟

 جواب-         سفارش کرتا ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ دیا جائے، لیکن

 رضورت پڑنے پر فارموال فراہم کیا جا سکتا ہے۔         جانتا ہے کہ ماں کا

 دودھ بچوں کے لیے بہرتین غذا ہے اور اس سے آپ کو دودھ پالنے کے

      ہدف کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ دودھ پال رہی مائیں اور انکے بچے
سے ہر مہینے مزید غذائيں حاصل کرتے ہیں۔

 سوال- اگر میں اپنا دودھ پالتی ہوں اور فارموال دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ
دونوں کے فوائد حاصل نہیں گرے گا؟

 جواب- ماں کے دودھ میں مزید ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کو

 صحت مند اور مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں -موازنہ کرنے کے لیے

 تصویر دیکھیں-۔--فارموال بچوں کو بیامر ہونے سے بچانے کے لیے کوئی

 مدافعتی تحفظ پیش نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ اپنے بچے کی غذا میں فارموال

 کا اضافہ کرنے کا مطلب ہوگا ماں کے دودھ کا کم استعامل جس کی وجہ
سے آپ کے دودھ کی فراہمی میں کمی آجائے گی۔

سوال- اسپتال نے مجھے کیوں فارمولے کے ساتھ گھر بھیجا؟

 جواب- فارموال کمپنیاں خواتین کو اپنی مصنوعات کے استعامل کی ترغیب

 دینے کے لیے مفت منونے دیکر اپنے فارمولے کی تشہیر کرتی ہیں۔ اسپتال

 کو بتا دیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پال رہی ہیں اور یہ کہ آپ کو
کسی فارمولے کی رضورت نہیں ہے۔

ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو مندرجہ ذیل کا کم جوکھم ہوتا ہے

وہ مائیں جو دودھ پالتی ہیں

اکیڈمی سفارش کرتی ہے امریکی  شعبہ اطفال کی 

•   بچوں کو پیدائش کے 6 مہینے تک رصف ماں کا دودھ دینا

 چاہئے اور 1 سال یا اس سے زیادہ کی عمر تک مناسب ٹھوس غذاؤں کے ساتھ یہ
جاری رہنا چاہیے

•   بچوں کو والدت کے فوراً بعد اپنی ماں کی جلد سے مالکر

رکھنا چاہیے، جس سے ماں کے دودھ کو رشوع کرنے میں مدد ملتی ہے۔

h e a l t h . m o . g o v / w i c

ہے اہم 

 ماں کا دودھ مکمل غذا ہے جس میں مزید ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں

 کے لیے رضوری ہے۔

 فارموال خالنے میں رقم خرچ ہوتی ہے۔

 ایک اضافی خراک کا پروگرام ہے اور آپ کے بچے کی

 رضورت بھر کا متام فارموال نہیں فراہم کریگا۔ فارموال

 کی اصل قیمت ہے آپ کے بچے کی صحت، اسے

 ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا خرچ اور بیامر بچے کے

ساتھ وقت گزارنے کے لیے کام سے لی گئی چھٹیاں۔

فارموال کی الگت کتنی ہے؟

ماں کا دودھ

فارموال

Minerals
Prebiotics *
Probiotics *

Vitamins

Fat

DHA/ARA

Carbohydrates

Protein

Water

Enzymes
Growth Factors

Prebiotics
Probiotics

Anti-Cancer (HAMLET)

Disease Fighting

Stem Cells

 سبھی فارمولوں میں 
 پروبائیوٹکس یا پری

بائیوٹکس نہیں ہوتے
 کیلیفورنی

WIC
 پروگرام کے ذریعہ تیار

تصویر۔

اینٹی بوڈیز -ضد جراثیم

(HAMLET) کینرس مخالف

توسیع کے عوامل

انزائم

بیامری سے لڑنے والے اسٹیم سیل

ہارمون

اینٹی-وائرس

اینٹی-الرجیز

اینٹی-پاراسائٹس

پروبائیوٹکس

پری بائیوٹکس

معدنیات

وٹامن

فیٹ- چربی

کاربوہائڈریٹس

پروٹین

پانی

ماں کا دودھ پالنا
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