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ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹਏੋ ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਲਈ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਸਰੁ  ਕਰਨਾ
Starting solid foods for premature babies 

ਨਵਜੰਮੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯ ਸਨਟ Neonatal Intensive Care Unit

ਅਗਲੇ 2 ਿਾਲਾਂ ਸਵਿੱਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਿੱ ਧ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲੇ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਿਿੱ ਖੇਗਾ।

2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ
ਭੋਜਨ ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ:

- ਸਵਕਾਿ ਦਾ ਪ੍ੜਾਅ
- ਨਵਜੰਮੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯ ਸਨਟ ਸਵਿੱਿ ਸਬਤਾਇਆ ਿਮਾਂ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਸਵਿੱਿ ਸਵਕਾਿ ਦਾ ਪ੍ੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਮਤੀ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦਾ ਪ੍ੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹੀ
ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ 40 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਨ ੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਿੱਿ
ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ ਿਹੀ  ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਉਹ ਉਮਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮਤੀ ਤੇ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁੁੰ ਦੀ ।

ਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰੀਏ 

ਅਿਲ ਉਮਰ - ਹਫ਼ਤੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ = ਿਹੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ 
(ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਿੱਿ) ਘਟਾਓ (40 - ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹਫ਼ਤੇ) 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ ਜਨਮ 35 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਿੱ ਿ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਉਹ 46 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ  ਿੇ ਦੀ ਿਹੀ ਉਮਰ ਇਹ ਹੈ: 46 ਹਫ਼ਤੇ – 5 ਹਫ਼ਤੇ 
= 41 ਹਫ਼ਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਿਾ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ  ਿਹੀ  ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਵਿੱ ਿ ਠੋ ਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸੁਰ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿੰ ਕੇਤ ਸਦਖਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱ ਿੇ ਦੇ ਠੋ ਿ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿੰ ਕੇਤ:

- ਬੈਠ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਸਿਰ ਿੁਿੱ ਕ ਿਕਦੇ ਹਨ
- ਿਮਿੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਮ ੰ ਹ ਦੇਖ ਅਤੇ ਖੋਲਹ ਿਕਦੇ ਹਨ
- ਆਪ੍ਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਸਵਿੱਿੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਧਿੱਕਦਾ

ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਕਕ 6 ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ
ਿਹੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਦੀ ਿਹੀ ਸਮਤੀ।

ਜ ੇਬਿੱਿਾ ਨਵੇਂ ਭਜੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਿ ਹਲੌੀ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਬਿੱਿੇ ਨਵੀਂ ਸਕਿਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵਿੱਿ ਆਪ੍ਣ ੇਮ ੰ ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟਊਬਾਂ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜ ੇਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ
ਨਵੇਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਵਿੱਿ ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਿੱਿਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ 7 ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ ਿਹੀ  ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਕੁਝ ਠੋਿ ਭੋਜਨ

(ਸਜਵੇਂ ਪ੍ਤਲੇ ਿੌਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ) ਨ ੰ  ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਰਹਾ
ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਬਿੱਿੇ ਦੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੰਤਤ
ਹੋ।

ਸਕਿੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
• ਫੀਸਡੰਗ ਟੀਮ
604-585-5666 ਐਕਿਟੈਂਸਨ 778709

ਿਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਿਪ੍ਤਾਲ 13750 - 96ਵੇਂ ਐਵੇਸਨਊ
ਿਰੀ, BC V3V 1Z2 ਫੈਕਿ : 604-585-5568

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿੱ ਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

 ਇਿ ਤੇ ਜਾਓ: healthlinkbc.ca

'ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸਣ' ਟੈਬ ਨ ੰ  ਿੁਣੋ
ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਖੋ:

• ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸਣ 0-12 ਮਹੀਨੇ
• ਬਿੱਿੇ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ
• ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਕਦਮ

 ਇਿ ਤੇ ਜਾਓ: fraserhealth.ca

'ਸਿਹਤ ਸਵਸ'ੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ' ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਿੱਿਾ' ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ
 ਆਪ੍ਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।
 ਫੀਸਡੰਗ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।
 ਰਸਜਿਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸੀਅਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Punjabi 

©
 F

ra
s
e
r 

H
e
a
lt
h
 

http://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/

