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प्रत्यक औंन स्ेजको 
महत्व हुन्छ

l	कबज ीयत, पखाला,शूल या रूने बान ी र 
उगेलने

l	दम, एलि जजि र च िलाउने खट िरा
l	कान पाकने, सट दजि र न नमोन नया
l	स सडस (अिानक स शशुको मृतयुहुने लक्षण)
l	मोिोपना र मधुमेह
l	बचिाअवस्ामा अवुजिद रोग

l	उहाँहरूको गभाजिवश्ाको मोिोपना िाँडो घटदछ
l	अबुजिद रोग र मधुमेहबाि बचने क्षमता बडदछ
l	नगद बिाउँ, फमुजिलामा वार ्जिक $१५०० खिजि हुनछ
l प्रसवोततर उदास ीनताको जोख खम कम हुनछ
l	सुतकेर ी अवस्ाको घाउ िाँडो जान त हुनछ
l	फमुजिला बनाउन र बोतल सफा गनने खच िजिने समाय 
बिाइनछ

प्रशन र उतर
 प्ररः WICले क कन फमुजिला ट दनछ ?
WICले सतनपान गराउन सुजाव गदजिछ तर 

अ।वशयकता अनुसार फमुजिला उपलबध 
गराउँदछ। WICलाइ सतनपान बचिाकालाच ग 
उततम खाना हो भनने ्हा छ र तपाइँको 
सतनपान गराउँने लक्यलाइ पुरा गनजि सहयोग 
गदजिछ। सतनपान गददै- गराउँदै गरेका स शशु र 
अ।माले WIC बाि प्रतयक मट हना धैरे खाने 
बसतुहरू पाउँदछन।्

प्ररःयट द मैले सतनपान गराउनकासा् ै
फमुजिलापन न ट दएँभने, के मेरो स शशुले दुवैबाि 
पाउने उततम पो्ण पाउँदैन त ?

सतनपानले स शशुलाइ न नरोच ग र बस लयो राखन 
सहयोग गदजिछ (दृशय ति सवर हेनने)। फमुजिलाले 
रोगसँग लडने क्षमताको र वकास गराउँदैन । 
र फमजिला खुवाएपन छ  स शशुले कम सतनपान 
गदजिछन ्र दुधको मात्ा घटदछ।

प्ररः क कन मलाइ हि सपिलले फमुजिला ट दएर घर 
पठायो त?

उतररः फमुजिला कमपन नहरूले बनाएको 
सामाच रिको नमुनाहरू  मट हलाहरूलाइ 
न नरःशुलक बाडेर न त बसतुहरू प्रयोग गनजि 
प्रोतसाहन गदजिछन ्। हि सपिललाइ, तपाइ 
सतनपान गराउँदैहुनुहुनछ र फमुजिला िाट हदैन 
भन नट दने।

सतनपान गराएका बचिाहरूलाइ
 ननमन समसयहरूको जोखखम कम हुनछरः

जो अ।माहरूले सतनपान गराउँदछन ् 

अमेर ीक क बाल-र वशे्ाज्ञ प्राज् ज्ञकले स सफार ीश गदजिछ
l	स शशुलाइ ६ मह ीनासमम सतनपानमात् गराउनु पदजिछ र 
तयसपछाड ड १ व्जि या तयसपछाड डपन न सतनपानका सा् ै
ठोस खाना सुरू गराउनु पदजिछ।

l	स शशु र अ।माको छाला-छाला जोडेर सपसजि गराउने जसले गदाजि 
स शशुलाइ सतनपान सुरू गराउन सि जलो हुनछ।

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

महत्वपुर्ण

सतनपान सशशुकालाचग पुणजि खाना हो र यसमा 
सशशुलाइ िाटहने राम्ा कुराहरू हुनछन।्

फमुजिला पो्णमा खिजि लागदछ। 
रवक भनेको ्प खादय कायजिक्रम 
हो र यसले बचिालाइ िाटहने सब ै
पो्ण ततवहरू पुनत जि गनजि सकदैन। 
फमुजिलाको वासतरवक मुलय भनेको 
बचिाको सवास्थय नै हो। र 
यसको वासतरवक मुलय भनेको 
बचिालाइ डाकिरकोमा लाने र 
बचिा बबरामी भएकोबेलामा अरू 
कामबाि छुटटि सलएर बचिाको 
हेरिाह गनने।

फमुजिलाको मोल कनत हो त ?

अ।माको दधु

फमुजिला

Minerals
Prebiotics *
Probiotics *

Vitamins

Fat

DHA/ARA

Carbohydrates

Protein

Water

Enzymes
Growth Factors

Prebiotics
Probiotics

Anti-Cancer (HAMLET)

Disease Fighting

Stem Cells

* सब ैफमुजिलाहरूमा 
प्रोवायोटिकस र रप्रवायोटिकस 
हँुदैनन।्
कयासलफोननजिया WIC (रवक) 
कायजिक्रमले तयार पारेको 
सनदेशमुलक दृशयहरू

एिनिबडड
ज/प्रनतरक्ष

क ततव

अवुजिद रोग

शररर रव
कासका ततवहरू

एंजाइमहरू

रोगसँग 
लढने म

लू कोसशकाहरू

हाममोनस

प्रनतरव्
ाणु

प्रनत-एल
िजजिज

प्रनत-परि
जरवहरू

प्रोवायोटि
कस

रप्रवायोटि
कस

खनीज ततवहरू

रविासमन
हरू

बोसो
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हरू
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पानी

स्तनपान


