إرضاع طفلك المولود – من الوالدة إىل اليوم العارش
يولد الأطفال لير�ضعوا ر�ضاعة طبيعية� .سير�ضع مولودك بين  8و  12مرة في اليوم؛ وهذا يعني
كل �ساعتين �إلى � 3ساعات يومياً .ي�ضطر المواليد �أن ي�أكلوا مراراً لأن معدتهم �صغيرة جداً .وال
ي�ستطيعون �إال �أكل مقدار قليل في كل مرة.
حجم المعدة في اليوم الأول

حجم المعدة في اليوم الثالث

كرة زجاجية 		

ن�صائح مفيدة حول
�إر�ضاع مولودك

حجم المعدة في اليوم العا�شر

بي�ضة دجاج كبرية جداً

		
كرة طاولة

الر�ضاعة من الثدي هي الطريقة
الطبيعية لإر�ضاع مولودك.
كوني �صبورة بينما يتعلم طفلك
طريقة الر�ضاعة.
اح�ضني واح ّبي طفلك خالل
�إر�ضاعه .ف�أعلمي �أن طفلك يحب
النظر �إلى وجهك.
�أطعمي طفلك قبل �أن يت�أفف �أو
ي�صيح وتجنبي و�ضعه على جدول
ر�ضاعة �صارم.
في وقت ما بين اليوم الثامن
واليوم الرابع ع�شر� ،سي�صل
طفلك �إلى طفرة النمو الأولى
وقد يريد �أن ي�أكل �أكثر بكثير من
العادة.

■ ■

■ ■

 1.5-1ملعقة �صغرية �أو
 7-5ملليرت لكل ر�ضاعة
(ر�شفات فقط)

■ ■

حوايل � 4.5إىل  5.5ملعقة �صغرية
�أو  27-22ملليرت لكل ر�ضاعة

يتباطئ نموالمعدة بعد اليوم العا�شر ،لي�صل مقدار كل ر�ضعة
عادة في حلول ال�شهر الثالث �أو الرابع �إلى � 4أون�صات (118
ملليتر).

عند حلول اليوم الرابع:
■ينبغي على مولودك �أن يب ّلل  4حفا�ضات ويغ ّوط
في  4حفا�ضات كل يوم.
ي�ساعدك ما يخرج طفلك في
■	 هام! يجب االت�صال
حفا�ضته على التع ّرف ما �إذا
بطبيب طفلك �إذا كان
كان مولودك ي�أكل بما فيه
طفلك ي�ستهلك �أقل من  6الكفاية .ا�س�ألي  WICعن ن�شرة
حفا�ضات في اليوم� ،أو ال
َّ
المر�ضع
“حفا�ضات مولودي
يغ ّوط مرة واحدة يومياً
ر�ضاعة طبيعية”
على الأقل في غاية اليوم
الرابع.
�أر�ضعي طفلتك املولودة عندما تريد �أن تر�ضع.
فيمكن �أن تزحزح ج�سمها وتل ّمظ �شفتيها ومت ّد
ل�سانها وجتلب يديها �إىل فمها �أو تت�أفف كثري ًا عند
اجلوع .و�إذا طال نومها �أكرث من � 4ساعات ،فحاويل
�أن ت�ستيقظيها من نومها لإر�ضاعها.

تتق ّيد هذه الم�ؤ�س�سة بتكاف�ؤ الفر�ص في تقديم خدماتها.



 16-12ملعقة �صغرية �أو
 81-60ملليرت �أو 2.75-2
�أون�صة لكل ر�ضاعة

■ ■

■ ■

احلليب الطبيعي
طعام كامل ومثايل
ملولودك.
الحليب الطبيعي طعام كامل
لمولودك
فهو غذاء مثالي للنمو
وال�صحة
ومن ال�سهل للطفل �أن يه�ضمه
كما يتغ ّير مع الوقت ليفي
باحتياجات نمو طفلك
ويحمي طفلك من المر�ض
وهو محفوظ دائم ًا في درجة
حرارة مثالية
القناين
ا�ستعمال
جتن
ّبيّبيا�ستعمال القناين
جتن
أولأول
ال�شهرلال
والل ّه
اياتفيفيال�شهر ا
ايات
والل ّه
حليب ًا
��
تر�ضعينحليب ًا
كنتتر�ضعين
إذاإذاكنت
فقط.
طبيعي ًافقط.
طبيعي ًا
■ ■

■ ■

■ ■
■ ■

■ ■
■ ■

احلليب الطبيعي
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دعوة وزير ال�صحة للواليات المتحدة �إىل العمل لدعم الر�ضاعة الطبيعية في عام :2011
ثمة خماطر �صحية مرتبطة ب�إر�ضاع املواليد حليب ًا ا�صطناعي ًا والفطام املبكر
من الر�ضاعة الطبيعية.
ال�ستف�ساراتك ،يرجى التحدّث مع العاملين في .WIC
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