أشياء يجب أن تعلميها

ساعدي طفلك عىل التقاط الثدي
ضعي طفلك عىل ثديك خالل الساعة األوىل من الوالدة

الحليب الطبيعي يوفر كل الطعام واملاء الذي يحتاجه طفلك خالل
الستة أشهر األوىل من حياته

االلتصاق الصحيح يساعد عىل التأكد من أن طفلك يرضع بشكل جيد

احريص عىل أرضاع طفلك الحليب األويل املائل لألصفر واملعروف باللبأ

االلتصاق الصحيح يساعدك عىل انتاج كمية جيدة من الحليب الطبيعي

اللبأ يحمي طفلك من عدة أمرض

االلتصاق الصحيح يساعد عىل منع التقرحات وتشقق الحلمة

األقتصار عىل الرضاعة الطبيعية يعني إعطاء الطفل الحليب الطبيعي
فقط وال يشء آخر )ال أنواع أخرى من الحليب ,أوالطعام,أو السائل,
وال حتى رشفات من املاء(باستثناء األدوية التي يصفها الطبيب أو
املمرضة

للتأكد من أن طفلك يلتقم
امليس شفتي طفلك بحلمتكانتظري حتى يفتح طفلك فمه بشكل جيدأدخيل ثديك برسعة من األسفل بحيث تتوجه الحلمة إىل سقف فمطفلك
-يجب أن ميلئ ثديك فم طفلك بشكل جيد

إطعام طفلك حليب طبيعي إىل جانب أطعمة أخرى أو سوائل مبا يف
ذلك حليب األطفال الصناعي ,الحليب الحيواين أو املاء)املسمى
بإلطعام املختلط(قبل سن الستة أشهر يخفض من كمية الحليب الذي
تنتجينه وقد يعرض طفلك لألمراض

العالمات األربع لاللتقام الجيد هي
فم الطفل مفتوح بشكل جيدتستطعني رؤية البرشة الداكنة فوق فم الطفل أكرث من التي تحتهشفة الطفل السفىل مقلوبة إىل الخارجذقن الطفل تالمس ثديكيجب أن يأخذ طفلك رشفات عميقة وبطيئة خالل الرضاعة الطبيعية
وسيتوقف مؤقتاً يف بعض املرات

كم مرة يجب أن أقوم بألرضاع
قومي بإرضاع طفلك عند الطلب يف النهار والليل ,عىل األقل من  ٨إىل ١٢
كل يوم
اإلرضاع املتكرر سيساعد جسمك عىل إنتاج الحليب الطبيعي
تابعي اإلرضاع حتى ينهي طفلك محتويات الثدي ويتوقف مبفرده اعريض
عليه الثدي األخر ودعيه يقرر إذا كان يريد املزيد أم ال
كاف إذا كان يتبول بوالً فاتح
ستعلمني إذا كان طفلك يحصل عىل الحليب ً
اللون عىل األقل  ٦مرات يف اليوم ,وإذا كان يكتسب وزناً
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كيف تتجنبني صعوبات الرضاعة الشائعة أشياء يجب أن تتذكريها
ضعي طفلك ولقميه ثديك بطريقة صحيحة ال يجب أن تسبب الرضاعة
بأية آمل
إذا كان لديك حلامت متشققة ,ضعي بعضاً من حليبك الطبيعي عليها,
التستخدمي أي نوع من الكرميات أو املراهم إال بوصفة من طبيبك
قومي بالرضاع بشكل متكرر يك تتجنبي تورم الثدي

األقتصار عىل الرضاعة الطبيعية خالل الستة أشهر األوىل تحميك من
الحمل طاملا أن دورتك الشهرية مل تعد بعد .استشريي مختص يف تنظيم
األرسة بأقرب وقت ممكن بعد الوالدة
عندما يصبح طفلك بعمر الستة أشهر تابعي الرضاعة الطبيعية وابدأي
بإعطائه أطعمة أخرى

إذا فوت الطفل الوجبة يجب أن تقومي باستخراج بعض الحليب
للمحافظة عىل ثديك ليناً

راقبي عالمات األسهال والحمى وصعوبات التنفس أو رفض الطعام ألن
ذلك يحتاج لعناية فورية

أحفظي الحليب املستخرج يف مكان بارد ,ولكن ليس ألكرث من  ٦ساعات
إذا شعرت بأمل يف أحد الثديني أو أن حرارته مرتفعة عند اللمس يجب
عليك مراجعة الطبيب

إذا كانت السيدة مصابة بإليدز فال يجب أن ترضع طفلها من ثدي به
حلمة متشققة أو نازفة بدالً من ذلك يجب أن ترضعه من الثدي األخر
وأن تستخرج الحليب من الثدي املصاب وتتخلص منه

تفقدي فم طفلك بحثاً عن قروح أو قالع إذا وجدت أياً منها راجعي
ا لطبيب

اإلصابة مبرض األيدز أو إعادة األصابة به خالل فرتة الرضاعة تزيد من
خطورة األنتقال من األم للطفل

الطعام املختلط)الجمع بني الحليب الطبيعي وأي يشء أخر(ليس صحياً
لطفلك قبل شهره السادس .الطعام املختلط يقلل كمية الحليب التي
تنتجينها وقد يسبب مبرض طفلك

لحامية طفلك يجب أن تعريف حالتك تجاه مرض األيدز

إذا كنت تواجهني صعوبات يف االعتامد عىل األرضاع الطبيعي فقط ,ناقيش
ِ
حالتك مع مستشار ُم َدرب

ملزيد من املعلومات
يرجى مراجعة فرق الصحة املجتمعية أو زيارة املراكز الصحية

)WHOLE OF SYRIA (WoS

NUTRITION SECTOR

Strengthening Humanitarian response

كيف ترضعني طفلك

