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NSW Health (ម្កសួងសុខាភិបាល 
រែ្ឋញូវដៅដវល) និង Australian 
Red Cross Lifeblood Service  
(ដសវាកេ្មផ្គត់ផ្គង់ឈាេចំ្បាច់ចំដោះជីវតិ  
កាកបាទម្កហេអូម្ត្រា លី) កំពុងដ វ្ីការរេួគ្្ន   
ដែីេ្ីផរាល់ឱ្យទារកដែលងាយឈឺច្ប់ក្នុងរែ្ឋ 
ញូវដៅដវល នូវអាហារជំនួសដែលល្អបំផុត  
និងម្នសុវតិ្ភាពបំផុត ម្បសិនដបីេិនអាច 
រកបានទឹកដោះម្រា យផ្ទា ល់។

ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គដែលបានកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគ (PDHM)  
គឺជាទឹកដោះែ៏ម្នតមេលៃ ដ�ើយតតរូវបានយកដតបើសតម្ប់ដត 
ទារកតូចជាងដគ ឬឈឺបំផុតបុ៉ដ ណ្ ះ ដែលអាចទទួលបាន 
អត្ថតបដោជន៍ែ៏ដតចើនបំផុត។ ដនះរេួម្នទារកដកើតេិនតគប់ 
ដែ ម្នបញ្ហា ដោះដវៀន ឬដបះែូង ឬបញ្ហា ធងាន់ធងារដផសេងដទៀត។

ទឹកដោះម្តា យផ្ទា ល់ គឺជាអាហារបំប៉នែ៏ល្អបំផុត សតម្ប់ 
ទារកងាយឈឺច្ប់។ ម្តា យែលៃះអាចម្នការពិបាកក្នងុការ 
ផលិតទឹកដោះឱ្យបានតគប់តរាន់ ដៅដែើេសប្តា �៍ែំបូងដៅ 
ដពលទារករបស់ពួកដគស្ថិតក្នងុ Neonatal Intensive 
Care Unit (បនទាប់សដ្ងារ ះបន្ទា ន់សតម្ប់កូនែចាើ) (NICU)។  
តបសិនដបើការដនះដកើតដ�ើង ដ�ើយកូនរបស់អ្នកបំដពញតាេ 
លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ ពួកដគនឹងម្នសិទ្ិទទួលបាន ទឹកដោះ 
អ្នកបរចិ្ចា គដែលបានកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគ។

អត្ម្បដោជន៍ននទឹកដោះម្រា យ 
ទល់នឹងដេសៅទឹកដោះដគ្

ទឹកដោះម្តា យគឺជាអាហារបំប៉នែ៏ល្អបំផុត សតម្ប់តទតទង់ 
កូនរបស់អ្នក ពើដតោះ៖

•  វាងាយរលំាយជាងដេសៅទឹកដោះដរា

•  វាតគបបំាងជាតសទាប់ និងការោរដោះដវៀន ដ�ើយបន្ថយ
ហានិភឆ័យ ឬភាពធងាន់ធងារមនជំងឺដោះដវៀនធងាន់ធងារ ដែលដគ 
ដៅថា Necrotising Enterocolitis 
(ការស្លៃ ប់ជាលិកាដោះដវៀនធំ និងដោះដវៀនតូច) (NEC)

•    វាផតាល់នូវការការោរតបឆំាងនឹងការឆលៃងដេដោគធងាន់ធងារ 
េួយចំនួន 

•  ម្នអ្ើៗជាដតចើនដៅក្នងុទឹកដោះម្តា យ ដែលេិនអាច
ផលិតជាដេសៅទឹកដោះ

•  វាផតាល់នូវការលូតលាស់ល្អបំផុត និងការអភិវឌ្ឍែួរកបាល
រយៈដពលដវងរបស់កូនអ្នក។

ទឹកដោះម្រា យ
គឺល្អបំផុតសម្ម្ប់ទារក។

Pasteurised Donor Human Milk 
for Vulnerable Babies Khmer
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ដតីកូនរបស់ខំុ្អាចបំដៅ ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គដែល
បានកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគ រយៈដពលយូរបុ៉ន្្ម ន?
ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គដែលបានកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគ តតរូវបាន 
បញ្ជា ដោយដវជជាបណិ្តរបស់កូនអ្នក ែណៈដពលដែលកូន 
របស់អ្នកម្នសិទ្ិទទួលបានវា។ ដពល្ការផរត់ផរង់ទឹក 
ដោះផ្ទា ល់ែលៃួនរបស់អ្នក កំពុងបំដពញតាេដសចកតាើតតរូវការកូន 
របស់អ្នកដ�ើយ  ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គនឹងេិនតតរូវការដទៀតដទ។  
ដទាះោ៉ង្កតាើ តបសិនដបើទឹកដោះរបស់អ្នក េិនអាចតគប់ 
សតម្ប់ដសចកតាើតតរូវការដទ កូនរបស់អ្នកនឹងផ្លៃ ស់បតាូរដៅដេសៅ 
ទឹកដោះដរាដៅតបដ�លជា 34 សប្តា �៍ តបសិនដបើពួកដគ 
ដលងម្នហានិភឆ័យែ្ពស់ដទៀតដ�ើយ។

ដតីនឹងម្នទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គដែលបានកដ ដ្ៅ  
រម្ងា ប់ដេដោគម្គប់ម្គ្ន់ សម្ម្ប់ទារកទំាងអស់ 
ដែលម្តរូវការវាដទ?
ដពលែលៃះ ទារកតតរូវការទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គ ដតចើនជាងដែល 
អាចរកបាន។ តបសិនដបើដរឿងដនះដកើតដ�ើង ទឹកដោះអ្នក 
បរចិ្ចា គនឹងតតរូវផតាល់ឱ្យទារកដែលតូចជាងដគ និងឈឺបំផុត។ 
អ្នកនឹងតតរូវបានដគតបាប់ តបសិនដបើដរឿងដនះប៉ះោល់ែល់ការ 
ផរត់ផរង់សតម្ប់កូនរបស់អ្នក។

ដតីការកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគផ្លា ស់បរាូរទឹកដោះម្រា យដទ?
ទឹកដោះផ្ទា ល់ែលៃួនរបស់អ្នក តតរូវបានផលិតជាពិដសសសតម្ប់ 
កូនរបស់អ្នក។ ដៅដពលដយើងកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគទឹកដោះអ្នក 
បរចិ្ចា គ ដែើេ្ើដធ្ើឱ្យវាម្នសុវត្ថិភាព ម្នស្រជាតិែលៃះតតរូវបាន 
បាត់បង់។ វាដៅដតម្នកតាតា ជាដតចើន ដែលជួយការោរកូន 
របស់អ្នក ដែលេិនម្នដៅក្នងុដេសៅទឹកដោះដរា។

ដតីអ្នកណាបរចិ្ចា គទឹកដោះម្រា យ?
ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គ គឺជាអំដ្យែ៏សប្រុសពើម្តា យម្្ន ក់  
ដៅម្តា យម្្ន ក់ដទៀត។ ពួកដគតបដ�លជាកំពុងបំដៅកូនរបស់ 
ពួកដគផ្ទា ល់ ដ�ើយម្នទឹកដោះដលើសពើតតេរូវការ ឬម្នទឹក 
ដោះកកដែលពួកដគបានតចបាច់ទុក សតម្ប់កូនរបស់ពួកដគ 
ដៅក្នងុ NICU ដែលបន្ទា ប់េក តតរូវបានច្កដចញពើទើ 
កដនលៃងដន្ះ។ បន្ទា ប់ពើការបាត់បង់កូន ម្តា យអាចបនតាតចបាច់ 
ទឹកដោះ ជាវធិើសដេតាងនូវការដរារពចងចំ្កូនរបស់ពួកដគ និង 
ផតាល់ឱ្យទារកដផសេងដទៀតនូវឱកាសល្អបំផុត សតម្ប់ជើវតិដែល 
ម្នសុែភាពល្អ។

ដតីទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គម្នសុវតិ្ភាពបុ៉ណាណា ដែរ?
តសតាើម្នសិទ្ិបរចិ្ចា គទឹកដោះបុ៉ដ ណ្ ះ បន្ទា ប់ពើការដធ្ើសម្ភា សន៍  
និងការដធ្ើដតសតាឈាេដែើេ្ើដធ្ើឱ្យតបាកែថា ទឹកដោះរបស់ពួក 
ដគម្នសុវត្ថិភាព។ ដសង្យល់ពើែំដណើ រការបរចិ្ចា គ ដៅតាេ 
ដគ�ទំពឆ័រ https://www.lifeblood.com.au/milk។

ទឹកដោះអ្នកបរចិ្ចា គ តតរូវបានដគយកដៅកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគ 
ដែើេ្ើសម្លៃ ប់បាក់ដតរ ីនិងវរីសុដែលបង្កដតរាះថា្ន ក់។ 
ហានិភឆ័យមនការឆលៃងដេដោគ ដទាះជាតិចតួចោ៉ង្កតាើ  
ក៏េិនអាចកាត់បន្ថយែល់សូន្យបានដទ។ Australian Red 
Cross Lifeblood Service Milk Bank  
(ធន្រារទឹកដោះរបស់ ដសវាកេ្មផរត់ផរង់ឈាេចំ្បាច់ចំដោះ 
ជើវតិ កាកបាទតក�េអូតស្តា លើ) អនុដលាេតាេដរាលការណ៍ 
ដណនំ្សតាើពើសុវត្ថិភាព និងការឆលៃងរបស់ NSW Health 
(តកសួងសុខាភិបាល រែ្ឋញូវដៅដវ) និង NSW Food 
Authority (និងអាជាញា ធរដស្ៀងអាហារ រែ្ឋញូវដៅដវល)។ 
ដៅក្នងុទសវតសេមនធន្រារកិចចាទឹកដោះេនុសសេ 
ដៅទូទំាងពិភពដលាក ពំុម្នរបាយការណ៍ដែលបាន 
ដចញផសាយ អំពើជំងឺឆលៃងដែលប ត្ា លេកពើ ទឹកដោះ 
អ្នកបរចិ្ចា គដែលបានកដ ដ្ៅ រម្ងា ប់ដេដោគដទ។

ដតីម្រា យម្តរូវបានដគបង់ម្បាក់ដៅដពលពួកដគ
បរចិ្ចា គទឹកដោះឬដទ?
ដទ។ ម្តា យេិនតតរូវបានដគបង់តបាក់ ដែើេ្ើបរចិ្ចា គទឹកដោះដទ។

ដតីខំុ្អាចែឹងថា អ្នកណាបានផរាល់ទឹកដោះសម្ម្ប់
កូនរបស់ខំុ្ដទ?
ដទ។ ដយើងរកសាការសម្ងា ត់ោ៉ងតឹងរ ុងឹ ទំាងអ្នកបរចិ្ចា គ  
និងអ្នកទទួលទឹកដោះ។ ដនះគឺជាដរាលការណ៍របស់ដយើង។

សំណួរដែលដគសួរជាញឹកញាប់

https://www.lifeblood.com.au/milk

