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Strengthening Humanitarian response

إرشادات ونصائح حول غذاء الحامل والمرضع
يجب على األم:
*
*
*

*
*
*
*
*

*تناول وجبة صغيرة إضافية أو وجبة خفيفة ( )snackكل يوم خالل فترة
الحمل باإلضافة إلى الوجبات الرئيسية الضرورية لتوفير الطاقة والمغذيات
لها ولنمو الجنين.
*الوجبة الخفيفة ( )snackقد تتضمن حصة من الفاكهة ،شطيرة صغيرة من
اللبنه أو الجبنه.
*خالل فترة الرضاعة ،تناول وجبتان صغيرتان إضافية أو وجبتان خفيفتان
( )snackكل يوم باإلضافة إلى الوجبات الرئيسية الضرورية لتوفير
الطاقة والمغذيات لها ولنمو الطفل .تناول أفضل األطعمة المتوفرة مثل
البقوليات(،البازالء ،الفاصولياء ،العدس ،الحمص ،والفول) الخضار
والفاكهة ،الحليب ومشتقاته ،البيض ،األسماك ،الدجاج واللحوم.
*تجنب شرب الشاي والقهوة مع الطعام ألنها تؤثر على إمتصاص المغذيات
المتواجدة في األطعمة خاصة الحديد والزنك .من األفضل تخفيف شرب
الشاي والقهوة خالل فترة الحمل لكوب أو كوبين في النهار.
*تناول حمض الفوليك لثالثة أشهر قبل الحمل واإلستمرار بها بإلضافة إلى
الحديد خالل فترة الحمل واإلستمرار بها بعد الوالدة حسب إرشادات الطبيب.
*متابعة تناول حبوب الفيتامين (خصوصةً فيتامين د) بحسب وصفات الطبيب
خالل فترة الحمل والرضاعة حتى يحصل الطفل الرضيع على حاجته من
الفيتامينات من حليب األم للوقاية من األمراض.
*إستعمال الملح الذي يحتوي على اليود في األطعمة كي يحصل الطفل على
اليود الضروري لتطور الدماغ والجسم.
*زيارات الطبيب في العيادة أربع مرات على األقل خالل فترة الحمل (على أن
تكون الزيارة األولى في أقرب وقت بعد إنقطاع الطمث).

بطاقة 1

* * إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ،HIVيجب التحقق
من الوضع الصحي ،الحضور إلى جميع المواعيد ،وتناول األدوية الخاصة
بحسب إرشادات الطبيب (راجع البطاقات االستشاريه  ٢إلى .)٢٣
* *تحتاج األم دون  ١٨سنة إلى عناية إضافية ،المزيد من الطعام ،وراحة أكثر
من األم األكبر سناً ،إذ أنها تحتاج إلى تغذية جسمها الذي مازال ينمو إو�لى
تغذية جنينها.

بطاقة 1

البداية الناجحة للرضاعة الطبيعية
*
*

*
*
*
*
*
*

*عند إقتراب موعد الوالدة ،على األم متابعة الخطوات التالية لضمان أفضل
بداية والتغذية المثلى لطفلها:
*المالمسة األولى ،الجلد على الجلد ،مباشرة بعد الوالدة ،ولمدة ال تقل
عن ساعة مهمة جداً ،إذ تساعد على إستقرار ح اررة الطفل ضمن المعدل
الطبيعي ،تخلق جواً من األلفة بين األم والوليد من خالل التواصل معها
بالحواس الخمس ،وتساعد الوليد في الوصول للثدي بسهولة.
*لعمل ما أمكن إلرضاع الوليد خالل الساعة األولى بعد الوالدة.
*الرضاعة المبكرة تساعده على تعلم الرضاعة وتقليص النزيف عند األم.
*اللبأ ،الحليب السميك المائل إلى أصفر ،مصدر ممتاز للمغذيات ومضادات
الجراثيم.
*اللبأ يساعد على حماية الطفل من األمراض والتخلص من أول براز (العقي).
*إرضاع الطفل عند الطلب ليالً نها اًر ،فكلما أرضعت األم الطفل زادت كمية
ادرار الحليب لديها.
*ال يجب إعطاء الماء أو أي سوائل أخرى للوليد ،إذ أنها غير ضرورية
وتشكل خط اًر عليه.

بطاقة 2

بطاقة 2

خالل األشهر الست األوله ،التغذية من خالل الرضاعة
الحصرية
*
*
*
*
*

*الرضاعة الحصرية تعني إعطاء الطفل حليب الثدي فقط خالل األشهر
الستة األولى من العمر.
*يؤمن حليب الثدي كافة اإلحتياجات الغذائية من الطعام وماء خالل
األشهرالستة األولى ( ١٨٠يوم) ،حتى خالل الطقس الحار .األم تشرب
الماء والطفل يأخذه من حليبها.
*يجب عدم إعطاء أي شيء آخر للطفل  ،حتى الماء ،خالل األشهر الستة
األولى ،إذا قد يسبب ذلك بمرض للطفل كاإلسهاالت الحادة.
*تغذية الرضيع من غير الرضاعة الحصرية ينتج عنها مص أقل من الثدي
وبالتالي سيقلص ذلك من إنتاج الحليب لدى األم.
*يجب إعطاء األدوية للطفل بحسب تعليمات الطبيب أو مقدم الرعايه الصحية.

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
بعد األيام األولى ،تعتبر الرضاعة المتكررة عند الطلب ،ضرورية
لتأمين إدرار حليب الثدي.

بطاقة 3

الحصرية
خالل األشهر الـ 6األولى ،التغذية من خالل الرضاعة
ّ

بطاقة 3

أهمية الرضاعة الطبعية الحصرية خالل أول  6أشهر
*
*
*
*
*
*

ؤمن كل االحتياجات الغذائية للطفل ،من طعام وماء ،خالل
* حليب الثدي ُي ّ
األشهر الستة األولى من العمر.
*تحمي الرضاعة الحصرّية الطفل من أمراض عديدة مثل االسهاالت الحادة
(خصوصا األذن الوسطى وذات الرئة).
والتهابات الجهاز التنفسي
ً
*عند ارضاع الطفل بشكل حصري خالل أول ستة أشهر ليالً نها اًر إو�ذ لم
محمية من ٍ
حمل آخر.
تُحيض األم ،فإنها تكون
ّ
*التغذية المختلطة تعني اطعام الطفل حليب الثدي باإلضافة الى األطعمة أو
السوائل األخرى بما في ذلك أغذية األطفال ،حليب ذات مصدر حيواني،
أو ماء.
*تزيد التغذية المختلطة من خطر معاناة الطفل من اإلسهال ،األذن الوسطى
ؤدي الى قصور في النمو.
وذات الرئة ،وسوء التغذية الذي ُي ّ
*اطعام الطفل أطعمة أو سوائل أخرى بما في ذلك أغذية األطفال ،حليب
من مصدر حيواني ،أو ماء قبل بلوغه الستة أشهر قد يؤذي معدة الطفل.
تؤمنها الرضاعة الحصرّية وكل الفؤائد
التغذية المختلطة تُقلل الحماية التي َ
األخرى التي يحصل عليها الطفل من حليب الثدي.

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعه البشرية ( ،)HIVراجع البطاقات
اإلستشارية  ٢١إلى  ٢٣ب أو البطاقات الثالث للظروف الخاصة على
معلومات عن فيروس نقص المناعه البشرية وتغذية الرضع.

بطاقة 4

الحصرية خالل ّأول  6أشهر
الطبيعية
أهمية الرضاعة
ّ
ّ
ّ

=

+
+
+

بطاقة 4

=

الرضاعة عند الطلب ،نها ارً أو ليالً ( ٨إلى  ١٢مرة)
إلدرار الحليب
*
*
*

*

*
*

*إرضاع الطفل عند الطلب ،نها اًر وليالً.
*الرضاعة تزيد من حليب األم.
*البكاء هو مؤشر متأخر للداللة على الجوع .المؤشرات المبكرة التي تدل على
أن الطفل جائع تتضمن:
•يزيد من حركات عينيه تحت الجفن أو يفتح عينه
•يفتح فمه ،يمد لسانه إلى الخارج ويدير رأسه للبحث عن الثدي
•يحدث أصواتاً رقيقة :نشيج وأنين
•يمص يديه ،أصابعه
*يجب أن ينهي الطفل الرضاعة من أول ثدي قبل أن تنقله أمه إلى الثدي
األخر إذا ما زال جائعاً .التنقل بين ثدي وأخر قبل اإلنتهاء من الرضاعه
على الثدي األول يمنع الطفل من اإلستفادة من الحليب المؤخر .الحليب
الذي يأتي أوالً يحتوي على نسبة ماء عاليه ويروي عطش الطفل الرضيع.
الحليب المؤخر يحتوي على دهنيات أكثر ضرورية لنمو الطفل وخصوصاً
الدماغ ،كما يشبع جوعه.
*إذا كان الطفل مريضاً أو يشعر بالنعاس أو كان قليل الوزن يجب إيقاظه
كل ساعتين كحد أقصى كي يرضع
*من المفضل عدم إستعمال قناني اإلرضاع ذات الحلمات اإلصطناعية،
والحلمات أو األكواب ذات الفوهات الضيقة وذلك لتفادي اإللتباس بين
الحلمات (الحلمة اإلصطناعية وحلمة األم) .باإلضافة إلى ذلك ،من الصعب
تنظيفها ولذلك من الممكن أن تتلوث وتسبب األمراض للطفل .لذلك من
المفضل إستبدال الحلمة بالكوب الصغير.

بطاقة 5

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
إذا كانت األم غير مطمئنة أن طفلها يأخذ كفايته من حليب الثدي ،يجب
تشجيع األم على بناء الثقة بالنفس بمراجعة كيفية وضع الطفل الرضيع
على الثدي.
التأكيد أن الطفل يأخذ كفايته من الغذاء أي من حليب الثدي:
* *عندما يكون نشيطاً ومتجاوباً.
* *عندما يزيد وزنه( ...الرجوع إلى ملف الطفل الطبي أو جدول النمو).
إذا كانت األم غير متأكدة أن زيادة الوزن مناسبة ،فعليها أن تأخذ
الطفل إلى أقرب مركز أو عيادة طبية.
* *عندما يتبول ست مرات أو أكثر في اليوم (البول خفيف اللون) خالل
فترة الرضاعه الحصرية.

بطاقة 5

وضعيات الرضاعة (اإلسطيضاع)
ّ
الكمية المناسبة من
الوضعية المناسبة الطفل في الحصول على
* *تساعد
ّ
ّ
كمية جيدة من الحليب.
حليب الثدي وتساعد األم على انتاج ّ
ئيسية حول
وضعية الطفل :على استقامة واحدة ،مواجهاً
ّ
* *هناك أربع نقاط ر ّ
للثدي ،قريباً،ومسنوداً ،إذ يجب أن يكون جسم الطفل:
•على استقامة واحدة مع األذن ،الكتف والورك في خط مستقيم حتى
تكون الرقبة غير ملتوية وال منحنية الى األمام أو بعيداً الى الوراء.
تقرب األم الطفل الى الثدي
•قريباً من جسم األم ومالصقاً له حتى ّ
وليس تقريب الثدي إليه
• مسنوداً عند الرأس ،الكتفين ،و إذا كان حديث الوالدةُ ،يسند كامل
الجسم.
• مواجهاً للثدي مع أنف الطفل مقابل الحلمة كما يأتي الطفل الى
الثدي.
وضعيات للرضاعة:
* *هناك عدة
ّ
الوضعيات شيوعاً).
وضعية االحتضان (أكثر
•
ّ
ّ
(وضعية مناسبة للطفل
وضعية الذراع المعاكس (المتقاطع)
•
ّ
ّ
صغير الحجم).
وضعية الرقود على الجنب ( تسمح لألم أن ترتاح خالل الرضاعة
•
ّ
وتـُستعمل أيضاً خالل الليل).
وضعية تحت الذراع ( مناسبة لألم التي خضعت لوالدة قيصرّية،
•
ّ
الحلمتان تسببان األلم ،إرضاع التوأم ،أو الطفل صغير الحجم).
الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
جيد ،ال داع لتغيير
إذا كان الطفل الرضيع مرتاحاً ومنعكس المص لديه ّ
وضعية الرضاعة.
ّ

بطاقة 6

بطاقة 6

التواصل الجيد بين األم والمولود
*

*

*

*
*

كمية جيدة من
الجيد يساعد على ضمان الرضاعة للطفل إو�نتاج ّ
*التواصل ّ
حليب الثدي:
•التواصل الجيد والمالمسة تساعدان على الحمايه من تقرح الحلمات.
•ال يجب أن تكون الرضاعه الطبيعية مؤلمة.
•يجب على األم أن تطلب المساعدة لتحسين التواصل إذا كانت
الرضاعه مؤلمه.
*يوجد أربع عالمات فارقه تدل على التعلق الجيد بالثدي:
•فم الطفل مفتوح بشكل كبير
•من الممكن رؤية الجزء األعلى من الهاله الداكنة اللون حول الحلمة
فوق فم الطفل أكثر من الجزء السفلي
•شفة الطفل السفلى متوجهة للخارج ومقلوبة
•ذقن الطفل يالمس ثدي األم
*من عالمات الرضاعه الجيدة والفعاله:
•يرضع الطفل بعمق وبطء مع توقف لثوان في بعض األحيان
•األم قادرة على سماع صوت إبتالع الحليب من الثدي
•الرضاعة مريحة لألم وغير مؤلمة
•عندما ينتهي الطفل من الرضاعة ،يترك الثدي وتبدو عليه عالمات
الرضا واإلسترخاء
•تزيد طراوة الثدي بعد الرضاعه
•خدود الطفل ممتلئة وغير مسحوبة إلى الداخل خالل الرضاعه
*إن منعكس المص الجيد يساعد األم على إنتاج الحليب ويشبع جوع الطفل
*عندما ينتهي الطفل من الرضاعه من الثدي األول ،على األم أن تنقله إلى
الثدي اآلخر .وهذا يضمن أن الطفل يحفز إنتاج الحليب لدى األم في كال
الثدي ْين ،ويحصل أيضاً على الحليب المغذي والمشبع
َ

بطاقة 7

بطاقة 7

إرضاع مولود قليل الوزن
*
*
*
*
*

*
*

*إن مكونات حليب الثدي مالئمة لإلحتياجات الغذائية للمواليد قليلي الوزن.
*أفضل حليب للمواليد قليلي الوزن أو المولودين قبل أوانهم هو حليب الثدي
من أم الطفل.
*وضعيتا اإلحتضان وتحت الذراع من أفضل الوضعيات إلرضاع طفل
قليل الوزن.
*توقع أنه ربما سيرضع الطفل لفترة طويلة ،وأنه سوف يتوقف بشكل متكرر
للراحة أثناء الرضعة .من األفضل إرضاع الطفل غالباً كي يعتاد على
الثدي وإلدرار الحليب.
*الرضاعة ببطء ولمدة كافية هي األنسب ألطفال قليلي الوزن .من المهم
إبقاء الطفل مالمساً للثدي .إن تالمس جلد األم بجلد الطفل يساعد على
إنتظام درجة ح اررة الطفل وتنفسه ،كما أنه يساعد على النمو ويزيد من
إنتاج الحليب عند األم.
*من األفضل إرضاع الطفل قبل أن يبدأ في البكاء.
*في ما يلي العالمات الفارقه للدالله على الجوع عند الطفل:
•يزيد من حركات عينه تحت الجفن أو يفتح عينه
•يفتح فمه ،يمد لسانه إلى الخارج ويدير رأسه للبحث عن الثدي
•يحدث أصواتاً ركيكه (نشيج وأنين) يمص يديه ،أصابعه...

بطاقة 8

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
قد تكون الرضاعة المباشره لطفل صغير جداً ( أقل من  1,5كلغ بحسب
منظمة الصحة العالمية) غير ممكنة خالل األسابيع األولى .يجب تعليم
األمهات كيفية سحب الحليب من الثدي واطعامه للطفل من خالل
الكوب.
إن تالمس الجلد مع الجلد بوضعية الكنغارو يؤمن الدفء للطفل والقرب
من ثدي األم.
إن وضعية الكنغارو تشجع على الرضاعة المبكرة والحصرية من خالل
االرضاع المباشر من الثدي أو إطعام الحليب المسحوب من الثدي
بالكوب.

بطاقة 8

كيفية سحب الحليب يدوياً من الثدي إو�طعام الرضيع
بالكوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*يجب أن تحرص األم على نظافة يديها واألدوات المستعملة.
*يجب على األم أن تغسل يديها بالصابون والماء الجاري.
*يجب على األم أن تستخدم أكياس خاصه معقمة لتجميع الحليب ،إو�ن تعذر
ذلك ،يمكن أن تستعمل وعاء نظيف بعد أن تضعه في قدر فيه ماء بدرجه
الغليان للتعقيم.
*يجب أن تكون األم مرتاحة قبل سحب حليب الثدي.
*من المفيد أن تدلك األم الثدي بقطعة قماش دافئة لتحفيز تدفق الحليب وتنبيه
الحلمه ،تجديبها وتدويرها برفق بين األصابع.
*تتمثل الطريقة األفضل في وضع اإلبهام حول الحلمة واألصابع األخرى
على الجانب السفلي من الثدي وراء الحاله الداكنة اللون.
*يتدفق الحليب في شكل قطرات أو خيوط رفيعة .يجب تجميع الحليب مباشرة
في الوعاء النظيف والمعقم.
*تجنب فرك الجلد ،إذا قد يسب ذلك بظهور كدمات ،وعدم الضغط على
الحلمة ألن ذلك يؤدي إلى توقف الحليب.
*الضغط على كافة الجوانب المحيطه بالهالة الداكنة حول الحلمة.
*سحب الحليب من ثدي واحد لمدة  ٥- ٣دقائق أو حتى يقل تدفق الحليب
ومن ثم اإلنتقال إلى الثدي الثاني لسحب الحليب لمدة متساوية .يجب على
األم أن تكرر السحب من كال الثديين لمدة  ٣٠ - ٢٠دقيقة .يجب إفراغ
كال الثديين واإلنتقال بين الثديين عدة مرات إذا لزم األمر.
*يجب وضع حليب الثدي في وعاء نظيف ،معقم ومغطى .يمكن تخزين
الحليب من  ٦إلى  ٨ساعات في مكان بارد و ٧٢ساعه في الجزء الخلفي
من الثالجة.

بطاقة 9

* *يعطى الطفل الحليب من الكوب وذلك بتقريب الكوب إلى الشفاه السفلى
والسماح للطفل بأخذ كميات قليلة من الحليب وذلك بلعق الحليب باللسان.
ال يجب سكب الحليب في فم الطفل.
* *سكب كمية كافية من وعاء التخزين المغطى في كوب شرب الحليب وذلك
لتفادي تلوث الحليب في وعاء التخزين.
* *من األفضل عدم إستخدام قناني اإلرضاع ذات الحلمات اإلصطناعية،
أو الحلمات اإلصطناعية ،أو األكواب ذات الفتحات الضيقة ألنها صعبة
التنظيف ويمكن أن تتلوث بسهولة.

بطاقة 9

عندما تكون األم المرضعة بعيدة عن طفلها
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*يجب أن تتعلم األم كيفية سحب حليب الثدي بعد والدة طفلها (البطاقه
اإلستشارية .)٩
*يجب على األم أن ترضع طفلها حصرياً خالل األشهر السته األولى من
عمره.
*إذا كانت األم مضطرة أن تكون بعيدة عن الطفل ،يجب عليها أن تسحب
حليب الثدي وتخزنه في المكان المناسب قبل خروجها من المنزل حتى
يعطى إلى طفل أثناء غيابها.
*خالل وجودها بعيداً عن الطفل ،يجب على األم أن تسحب الحليب من الثدي
بين  ٨ - ٦مرات يومياً إلبقاء تدفق الحليب ومنع إحتقان الثدي.
*يجب على األم أن تعلم حاضنة طفلها كيفية إطعام الطفل حليب الثدي الذي
الذي سحبته بالكوب المفتوح ،أثناء وجودها بعيداً عن الطفل.
*الحليب المسحوب من الثدي (مخزن في مكان بارد ومغطى) يبقى بحالة
جيدة لمدة أربع إلى ست ساعات حتى في المناخ الحار.
*من األفضل أن تزيد األم الرضعات عندما تكون متواجدة مع الطفل .هذا
يعني زيادة الرضعات خالل الليل وأثناء عطلة نهاية األسبوع.
*إذا كان ذلك ممكناً ،فلتأخذ األم الطفل معها إلى مكان عملها أو تذهب هي
إليه أثناء إستراحة العمل إو�ذا كان ذالك مكناً ،فليحضر احدهم الطفل إلى
األم كي ترضعه أثناء اإلستراحة.
*إذا كان ممكناً فلتحصل األم على دعم إضافي من أفراد األسرة في رعايه
الطفل الرضيع واألطفال اآلخرين ،والقيام باألعمال المنزلية.

بطاقة 10

مالحظة لألم العاملة في عمل رسمي:
الحصول على موافقة من أجل:
* *تخصيص أوقات للرضاعه في مكان العمل.
* *تخصيص ساعات عمل مرنة لألم المرضعة.
* *تأمين مكان مناسب لسحب و لتخزين الحليب في مكان العمل.

بطاقة 10

الممارسات الصحيحه الجيده (النظافة) تقي من األمراض
النظافة ضرورية لتجنب اإلسهال وغيرها من األمراض.
يجب على األم أن:
* *تغسل يديها بالماء والصابون قبل إعداد األطعمة.
* *تغسل يدها ويدي طفلها بالماء والصابون قبل تناول الطعام وتستخدم األواني
واألكواب النظيفة.
* *ال تستخدم قناني اإلرضاع ذات الحلمات اإلصطناعية ،الحلمات اإلصطناعية،
أو األكواب ذات الفتحات الضيقة ألنها صعبة التنظيف ويمكن أن تلوث
بسرعة.
* *تخزن أطعمة األطفال في مكان آمن ونظيف.
* *تغسل يديها بالماء والصابون بعد إستخدام المرحاض وبعد تنظيف براز
ومؤخرة الطفل.

بطاقة 11

بطاقة 11

إدخال األطعمة المكملة المناسبة إلى النظام الغذائي
عند بلوغ الطفل  ٦أشهر
*
*
*
*

*بعد إتمام الستة أشهر ،يحتاج الطفل إلى أطعمة مكملة إضافية إلى حليب
الثدي.
*من المهم مواصلة الرضاعة الطبيعية بناء على حاجة الطفل في النهار
والليل.
*يجب على األم أن ترضع الطفل قبل إعطاء األطعمة األخرى.
*عند إعطاء األطعمة المكملة يجب التفكير في :عدد الوجبات ،الكمية،
السماكة ،التنوع ،الرغبة/التجاوب في األكل ،والنظافة:
•العدد :إعطاء الطفل أطعمة مكملة مرتين في اليوم.
•الكمية :إعطاء  ٣-٢مالعق طعام في كل مرة.
•السماكة :سماكة األطعمة كافية كي تطعم بالملعقة أو اليد.
•التنوع :البدء باألطعمة األساسية مثل عصيدة األرز ،القمح ،أو
الذرة أو الموز مهروس أو بطاطا مهروسة.
•الرغبة  /التجب في األكل:
 -قد يحتاج الطفل إلى وقت ليعتاد على تناول األطعمة غيرحليب الثدي.
 -يجب التحلي بالصبر وتشجيع الطفل على األكل. -عدم إرغام الطفل على تناول الطعام. -إستخدام طبق مختلف لطعام الطفل كي تتمكن األم منمعرفة الكمية التي تناولها الطفل.

بطاقة 12

•النظافة :النظافة ضرورية لتجنب اإلسهال وغيره من األمراض
(البطاقة اإلستشارية :)١١
 -إستخدام ملعقة نظيفة أو كوب إلعطاء األطعمة أو السوائلللطفل.
 -تخزين األطعمة التي سيتم اعطاؤها للطفل في مكان آمنونظيف.
 -غسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد األطعمة أو إطعامالطفل.
 -غسل اليدين ويدي الطفل قبل تناول الطعام. -غسل اليدين بالماء والصابون بعد إستخدام المرحاض وبعدتنظيف براز مؤخرة الطفل.

إشارة إلى حجم األكواب:
* *كل األكواب المشار إليها في البطاقات اإلستشارية هي أكواب ٢٥٠
مل .إذا تم إستخدام أكواب من أحجام مختلفة لتغذية الطفل ،ينبغي
قياس حجمها وتعديل كميات الغذاء أو السوائل الموصى بها بحسب
الكوب المستعمل محلياً.
إشارة :بعد ستة أشهر ،ال يمكن لألم أن تعتمد على الرضاعة الحصرية
كوسيلة لمنع اإلنجاب
* *بعد ستة أشهر يجب على األم أن تلجأ لوسيلة أخرى لمنع اإلنجاب حتى
إذا لم يعاودها الطمث (الدورة الشهرية).
* *يوجد العديد من وسائل منع اإلنجاب التي ال تؤثر على الرضاعه.

إدخال األطعمة المكملة المناسبة إلى النظام الغذائي
عند بلوغ الطفل  ٦أشهر

بطاقة 12

كملة المناسبة إلى النظام الغذائي
الم ّ
ادخال األطعمة ُ
للطفل* من عمر  6إلى  8أشهر
عدد الوجبات وكميات األغذية بحسب عمر الطفل
العمر
 ٨-٦أشهر

*

الكثافة
السماكة

عدد الوجبات

الكميات التي
يستهلكها الطفل
في كل وجبة

الحبوب المقشرة  ٣-٢وجبات إلى  -تبدأ بكميات
والمطبوخة
جانب الرضاعة
قليلة (٣-٢
من الثدي
والمهروسة
مالعق في كل
(شوربة خضار،
وجبة) وزيادة
عدس) ،ثم أضف
يمكن تقديم
الكمية تدريجياً
وجبات خفيفة بين حتى كوب سعة
اللحوم
 ٢٥٠مل
الوجبات بحسب
اتبعها بأنواع من
رغبة الطفل
طعام األسرة

يمكن إضافة األطعمة في ترتيب معين لتوفير نظام غذائي متنوع:
* *األطعمة ذات المصدر الحيواني مهمة جداً لنمو الطفل .من األفضل
تكثير إضافتها لغذاء الطفل وتقديمها عند اإلمكان .يجب طبخها
جيداً وتقطيعها لقطع صغيرة.
* *يمكن لألطفال أكل األطعمة المطهية جيداً والمطحونة مثل البيض،
اللحم والسمك ،حتى لو لم تظهر أسنانهم بعد.
* *يمكن إعطاء وجبات خفيفة مثل الفواكه أو قطعه شطيرة صغيرة من
اللبنة أو الجبنة مرتين في النهار.
* *ال يجب إضافة أكثر من نصف ملعقة صغيرة من الزيوت إلى طعام
الطفل.
* *يجب على األم إضافة نوع جديد من الطعام إلى غذاء الطفل كل
ثالثة أيام.
* *من األفضل تجنب إعطاء المشروبات السكرية والبسكويت الحلو.
* *يمكن لألم أن تبدأ بإدخال بعض المأكوالت مثل كرات اللحمة الهبرة
إبتداء من عمر  ٨أشهر
المطبوخة أو الخبز
ً
* *تبدأ األم بإعطاء الماء للطفل حسب الطلب عند البدء بإدخال
األطعمة الجامدة

اللبنانية لتنمية الطفولة المبكرة.
الجمعية
الصحة العامة -
العالمية  -و ازرة
الصحة
المرجع :تغذية الطفل من الوالدة حتى عمر السنتين ،إعداد د .علي الزين ،منشورات منظّمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

بطاقة 13

كملة الى النظام الغذائي من عمر  6الى  8أشهر
الم ّ
ادخال األطعمة ُ

بطاقة 13

المكملة إلى النظام الغذائي من عمر
ادخال األطعمة
ّ
 9الى  12شه ارً
عدد الوجبات وكميات األغذية بحسب عمر الطفل
العمر
 ١١-٩شه اًر

الكثافة
السماكة

عدد الوجبات

 ٤-٣وجبات إلى
زيادة خشونة
الطعام يمكن أن جانب أإلستمرار
تكون على شكل بالرضاعه من
الثدي
أصابع يمكن
للطفل امساكها
بأصابعه
يمكن تقديم
وجبات خفيفة
بحسب رغبات
الطفل

الكميات التي
يستهلكها الطفل
في كل وجبة
نصف كوب
(كباية) سعه
 ٢٥٠مل

* *تؤخر األم إدخال عصير الليمون إلى ما بعد الشهر التاسع لتفادي الحساسية
والمغص
* *تتجنب األم إعطاء الشاي لألطفال أو حتى تغميس الخبز في الشاي ألنه
يحتوي على مادة التنين ( )tanninsالتي تؤثر سلباً على إمتصاص الحديد
وذلك إضافة إلى ضررها الناتج عن كونها منبهاً لألعصاب

بطاقة 14

كملة الى النظام الغذائي من عمر  9الى  12شه ارً
الم ّ
ادخال األطعمة ُ

بطاقة 14

المكملة إلى النظام الغذائي من عمر
ادخال األطعمة
ّ
شهر
 12إلى ً 24ا
عدد الوجبات وكميات األغذية بحسب عمر الطفل
العمر

الكثافة
السماكة

عدد الوجبات

الكميات التي
يستهلكها الطفل
في كل وجبة

 ٢٣-١٢شه اًر

طعام األسرة
مهروس أو مقطع
بشكل أصابع عند
الضرورة

 ٤-٣وجبات
مع اإلستمرار
بالرضاعة من
الثدي

 ١ - ٤/٣كوب
سعه  ٢٥٠مل

راقبيه وهو يأكل
لوحده

* *يؤمن حليب الثدي ربع حاجة الطفل من الطاقة من عمر  ١٢إلى  ٢٤شه اًر
* *يمكن لألم أن تبدأ بإدخال المأكوالت العائلية العادية بعد السنة األولى من
العمر مع تجنب المأكوالت التي يمكن أن تسبب إختناقاً للطفل مثل الجوز
والبزورات وشرائح البطاطة المقلية.
* *تؤخر األم إدخال العسل حتى عمر السنه الوقاية من التلوث ببكتيريا سامة

بطاقة 15

كملة الى النظام الغذائي من عمر  12الى  24شه ارً
الم ّ
ادخال األطعمة ُ

بطاقة 15

تنوع األطعمة
ّ
* *متابعة الرضاعه الطبيعيه (على األقل لسنتين) إو�عطاء أطعمة متنوعة
للطفل في كل وجبة .على سبيل المثال:
•األطعمة ذات المصدر الحيواني مثل السمك ،الدجاج ،البيض،
اللحوم الحمراء ،ومنتجات الحليب.
•النشويات مثل الحبوب ،الخضار النشوية.
•البقوليات والبذور
•الخضار والفاكهة وتلك الغنية بالفيتامين ا ()A

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
يمكن إضافة األطعمة في ترتيب معين لتوفير نظام غذائي متنوع:
* *األطعمة ذات المصدر الحيواني مهمة جداً لنمو الطفل .من األفضل
تكثير إضافتها إلى غذاء الطفل وتقديمها عند اإلمكان .يجب طبخها
جيداً وتقطيعها لقطع صغيرة.
* *يمكن إعطاء وجبات خفيفة إضافيه مرة أو مرتين في اليوم مثل
الفواكه :قطع من فواكه ناضجه وطريقة مثل الموز ،األفوكادو،
الدراق ،المانجو ،الخضار النشوية مثل البطاطا المسلوقة ،البطاطا
الحلوة ،الخبز الطري

بطاقة 16

بطاقة 16

تغذية الطفل المريض البالغ من العمر ما دون  6أشهر
*
*
*
*
*
*
*

*يجب على األم أن ترضع الطفل تك ار اًر إذا كان مريضاً ،أو مصاباً باإلسهال،
وذلك لمساعدته على مقاومة المرض ،والتقليل من فقدان الوزن والتعافي
بسرعة أكبر
*الرضاعة الطبيعية توفر الراحة للطفل المريض .إذا كان الطفل يرفض
الرضاعه من الثدي يجب على األم أن تحثه تك ار اًر حتى يرفض من الثدي
مرة أخرى
*يجب على األم أن تعطي فقط حليب الثدي باإلضافة إلى األدوية التي
وصفها الطبيب وشراب معالجه الجفاف ( )ORSإذا كان الطفل يعاني من
إسهال الشديد
*إذا كان الطفل غير قادر على الرضاعة من الثدي ،يجب على األم أن
تسحب الحليب من الثدي وتعطيه إلى الطفل .سحب الحليب من الثدي
*يساعد على إدرار الحليب و يمنع إحتقان الثدي
*بعد قضاء فترة المرض ،يجب على األم أن تزيد من عدد الرضاعات كي
يستعيد الطفل عافيته والوزن الذي خسره.
*عندما تكون األم مريضة يمكنها اإلستمرار في إرضاع الطفل .تحتاج األم
في مرحلة المرض إلى المزيد من الطعام ،السوائل ،والدعم .غير أن هناك
بعض أنواع األدوية التي تمنع األم من اإلستمرار في إرضاع الطفل في
حال كانت تتناولها.

بطاقة 17

تغذية الطفل المريض البالغ من العمر ما دون الـ 6أشهر

بطاقة 17

تغذية الطفل المريض البالغ من العمر ما فوق
الـ 6أشهر
*
*
*
*
*
*
*

*تغذية الطفل المريض البالغ من العمر ما فوق الستة أشهر
*يجب على األم أن ترضع الطفل تك ار اًر إذا كان مريضاً ،أو مصاباً بإلسهال،
وذلك لمساعدته على مقاومة المرض ،والتقليل من فقدان الوزن والتعافي
بسرعة أكبر.
*عندما يكون الطفل مريضاً يحتاج إلى المزيد من األطعمة و السوائل.
*في حال خفت شهية الطفل ،يجب على األم أن تشجعه على تناول وجبات
صغيرة بشكل متكرر.
*يجب على األم أن تقدم وجبات سهلة مثل العصيدة وتجنب األطعمة التي
تحتوي على التوابل أو الدهون .حتى في حالة اإلسهال ،يجب أن ال يتوقف
الطفل عن األكل ويجب تشجيعه على الرضاعة المتكرره.
*بعد تعافي الطفل يجب تشجيعه على تناول وجبة إضافيه من األطعمة
الصلبة يومياً على فترة إسبوعين باإلضافة إلى الرضاعة عند الطلب .هذا
من شأنه أن يساعد الطفل على إستعادة الوزن الذي فقده.
*عندما تكون األم مريضة يمكنها اإلستمرار في إرضاع الطفل .تحتاج األم
في مرحلة المرض إلى المزيد من الطعام والسوائل والدعم.

بطاقة 18

تغذية الطفل المريض البالغ من العمر ما فوق الـ 6أشهر

بطاقة 18

رصد النمو الطبيعي وتعزيزه
يجب على األم أن:
* *تشارك في دورات منتظمة لرصد وتعزيز النمو الطبيعي للطفل وللتأكيد من
أن طفلها ينمو بشكل جيد
* *ُيؤخذ الطفل شهرًيا خالل الستة أشهر األولى إلى مركز رصد وتعزيز
النمو ثم كل  ٣أشهر في الستة أشهر الثانية ومرتين في السنة حتى عمر
الخمس سنوات
* *إذا كان الطفل بصحة جيدة وينمو بشكل سليم ،يجب أن يكسب وزناً إضافياً
كل شهر .هناك مشكلة صحية إذا كان وزن الطفل ال يزيد أو ينقص.
* *المشاركة بدورات رصد وتعزيز النمو ،إذ من شأنها المساعدة في تحديد بعض
المشاكل الغذائية التي قد يعاني منها الطفل مثل النحافة أو التورم من جراء
سوء التغذية الشديد .قد تحتاج المشاكل الغذائية إلى تصحيح فوري من خالل
إطعام الطفل أطعمة مغذية معينة
* *قياس قطر الجزء العلوي من ذراع الطفل البالغ من العمر أكثر من  ٦أشهر
يحدد أيضاً النحول الشديد
* *تطرح األسئلة حول صحة الطفل وطريقة النمو والتغذية المناسبة خالل دورات
رصد وتعزيز النمو
* *من المهم معالجة النمو المتأخر ومؤشرات سوء التغذية بسرعة عند
تشخيصها .إذا كان سوء التغذية حاداً ،يجب على األم أخذ الطفل بسرعة إلى
أقرب مركز عناية صحية.
* *عند الذهاب إلى المركز الصحي المتعدد لمراقبة النمو يجب السؤال عن:
* *طرق تنظيم األسرة
* *جدول تلقيح الطفل (التلقيح يحمي األطفال من العديد من األمراض)

بطاقة 19

بطاقة 19

تنظيم األسرة األمثل يعزز صحة األم والطفل وبقائهما
على قيد الحياة
*
*
*
*
*

*
*
*

*التوقيت الزمني الصحي للحمل التالي يعني إنتظارما ال يقل عن  ٢إلى ٣
سنوات قبل الحمل مرة أخرى
*الفترة الزمنية المناسبة بين حمل وآخر تسمح بالتالي:
•المزيد من الوقت إلرضاع كل طفل ورعايته
•المزيد من الوقت كي يتعافى جسم األم بعد الحمل
*المزيد من المال والموارد مع وجود عدد أقل من األطفال ،لتغطية الرسوم
المدرسية والمالبس و المواد الغذائية ،ألخ.
*تساعد تغذية الطفل بالرضاعة الحصرية خالل األشهر الستة األولى األم
طبيعياً على وضع مهلة زمنية بين حمل وآخر.
*يمكن ِللرضاعة الطبيعية الحصرية للطفل خالل األشهرالستة األولى أن تمنع
الحمل بنسبة  ٪ ٩٨فقط في الحاالت التالية:
•إذا كان الطفل يرضع حصرياً من الثدي على األقل  ٨مرات ليالً
ونها اًر.
•إذا لم تعاود الدورة الشهرية (الحيض) األم مجددا.
•إذا كان عمر الطفل أقل من ستة أشهر.
*هذه الطريقة لتنظيم األسرة (منع الحمل) تسمى طريقة الرضاعة الحصرية
إو�نقطاع الحيض المؤقت.
*إذا تغير أي من هذه الشروط الثالثة المذكورة أعاله ،لن تكون المرأه محمية
من الحمل مجدداً.
*من المهم طلب إستشارة أقرب عيادة حول طرق تنظيم األسرة الحديثة المتاحة،
إضافة إلى كيفية إستخدامها

بطاقة 20

الحصرية
الرضاعة
ّ

الواقي للرجل والمرأة

حبوب منع الحمل

جهاز داخل الرحم

ربط األنابيب

قطع القناة الدافقة

بطاقة 20

إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة
ما هي نسبة خطورة انتقال الفيروس من األم إلى الجنين
وقائية ؟
عندما ال يتم أخذ إجراءات ّ
* *ُيمكن للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  HIVأن تنقل الفيروس
إلى الطفل أثناء الحمل ،الوالدة أو من خالل الرضاعة.
* *ال يصاب جميع األطفال الذين يولدون ألمهات مصابات بفيروس نقص
المناعة المكتسبة  HIVبهذا الفيروس.
وقائية لمنع أو الحد من انتقال الفيروس  -من
* *إذا لم يتم اتخاذ إجراءات
ّ
سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرّية تَحمل ،تَلد و
أصل ّ 100
تُرضع لفترة سنتين  -فإن  % 35سينقلن الفيروس ألطفالهن:
• حوالي  %25من األطفال يصابون بالفيروس خالل فترة الحمل،
أثناء الوالدة ومن خالل الرضاعة.
• حوالي  %10من األطفال يصابون بالفيروس من خالل الرضاعة
إذا األمهات أرضعن لغاية عامين من العمر.
حوالي  %65من األمهات ال ينقلن الفيروس ألطفالهن
* *ينبغي على كل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة منع إعادة
العدوى بهذا الفيروس من خالل ممارسة الجنس اآلمن .هذا يعني استخدام
الواقي أثناء المجامعة خالل فترة الحمل والرضاعة.
* *ينبغي على كل األمهات المرضعات المصابات بفيروس نقص المناعة
صحي إذا كان
المكتسبة طلب المساعدة الفورّية والعالج في أقرب مركز ّ
لديهن أي التهابات أو مشاكل في الثدي.

بطاقة 21

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
الطبيعية.
استعمال هذه البطاقة إذا سألت األم عن مخاطر الرضاعة
ّ

إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

وقائية ؟
ما هي نسبة خطورة انتقال الفيروس من األم الى الجنينعندما ال يتم أخذ إجراءات ّ
ألمهات
من أصل  100طفل ُيولدون ّ
البشرية:
مصابات بفيروس نقص المناعة
ّ
حوالي  %65منهم غير
مصابين بالفيروس ،لكن
يجب حمايتهم
ُيصاب حوالي  %25منهم بالفيروس
خالل فترة الحمل ،أثناء الوالدة ومن
خالل الرضاعة
ُيصاب حوالي  %10منهم
بالفيروس من خالل
الرضاعة

حماية الطفل:
يجب على األم أن تخضع للفحص لمعرفة
إذا كانت مصابة بالفيروس

بطاقة 21

إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة
()HIV
ما هي نسبة خطورة انتقال الفيروس من األم إلى الجنين
اذا كانت تأخذ عقاقير مضادة للفيروس( )ARVsوترضع
مولودها حصرًّيا خالل الستة أشهر األولى؟
*
*
*
*

*ينبغي إعطاء األم المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة األدوية الخاصة
(تُعرف بالعقاقير المضادة للفيروسات  )ARVs -لتقليل خطر انتقال الفيروس
الطبيعية.
إلى الطفل في فترة الحمل و أثناء الوالدة ،ومن خالل الرضاعة
ّ
أيضا إعطاء الطفل المولود ألم مصابة بفيروس نقص المناعة
*ينبغي
ً
المكتسبة األدوية الخاصة (مضادات الفيروسات) لتقليل خطر اإلصابة
بالفيروس من خالل الرضاعة الطبيعية.
*يوصى بإعطاء العقاقير المضادة للفيروسات إما لألم المصابة بفيروس
المعرض لهذا الفيروس طوال فترة
نقص المناعة المكتسبة أو لطفلها ُ
الرضاعة الطبيعية.
*إذا كانت األم المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة تُرضع طفلها
حصرًّيا خالل الـ 6أشهر األولى وتأخذ هي أو طفلها العقاقير المضادة
للفيروس طوال فترة الرضاعة ،فأن هذا من شانه أن يقلل من خطر إصابة
الطفل بشكل كبير.

بطاقة 22

سيدة مصابة بفيروس
* *إذا إتُخذت هذه اإلجراءات
الوقائية  -من أصل ّ 100
ّ
نقص المناعة المكتسبة تَحمل ،تَلد و تُرضع لفترة سنة على األقل -فإن أقل
من  %5سينقلن الفيروس ألطفالهن:
•حوالي  %2من األطفال يصابون بالفيروس خالل فترة الحمل ،أثناء
الوالدة ومن خالل الرضاعة.
•حوالي  % 3من األطفال يصابون بالفيروس من خالل الرضاعة.
السيدات ال ينقلن
إذا إتُخذت هذه اإلجراءات
الوقائية ،أكثر من  % 95من هذه ّ
ّ
فيروس نقص المناعة المكتسبة ألطفالهن.

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
الطبيعية.
استعمال هذه البطاقة إذا سألت األم عن مخاطر الرضاعة
ّ

إذا كانت األم مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

ما هي نسبة خطورة انتقال الفيروس من األم الى الجنين إذا كانت تأخذ عقاقير مضادة للفيروس وترضع مولودها
حصرّياً خالل الستة أشهر األولى؟
ألم��ه��ات مصابات
م��ن أص��ل  100طفل ُي��ول��دون ّ
البشرية ويأخذن عقاقير
بفيروس نقص المناعة
ّ
مضادة للفيروس
حوالي  %95منهم غير
مصابين بالفيروس
يصاب حوالي  %2منهم بالفيروس
خالل فترة الحمل ،أثناء الوالدة ومن
خالل الرضاعة
يصاب حوالي  %3منهم
بالفيروس من خالل الرضاعة

حماية الطفل:

يجب على األم أن تخضع للفحص لمعرفة إذا كانت
مصابة بالفيروس

22
بطاقة
بطاقة 1

حصرية من الثدي واألم تأخذ عقاقير مضادة
رضاعة
ّ
للفيروس ()ARVs
*
*

الصحية تعليمات إطعام الرضيع إلى األم.
* ُيعطي مركز الرعاية
ّ
الطبيعية الحصرّية (إعطاء حليب الثدي فقط) ألول  6أشهر ،باإلضافة إلى األدوية
*الرضاعة
ّ
الخاصة (مضادات الفيروسات) إما لألم أو للطفل تقلل بدرجة كبيرة من فرصة نقل فيروس
نقص المناعة المكتسبة من األم إلى الطفل بشكل كبير.

*

*عندما تُرضع األم ( المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة) طفلها حصريًّا فإن الطفل
سيحصل على كل االفادة من حليب الثدي بما في ذلك من حمايته من األمراض مثل

*

*إستعمال البطاقات االستشارية عن الرضاعة الحصرّية إو�درار حليب الثدي (  ) 7-3لتوجيه
األم.

*

المعرضين لإلصابة بفيروس نقص المناعة االمكتسبة
*ينبغي إجراء التحليل المخبري لألطفال
ّ

*

*إذا جاءت نتيجة التحليل المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة إيجابية ،يجب إرضاع

*

*

االسهال وااللتهابات.

*دعم األم لتغذية طفلها:
الطبيعية الموصى بها.
الرضاعة
ممارسات
• اتباع
ّ
تجنب التغذية المختلطة.
• أهمية ّ
يتعرض لها
ان
يمكن
التي
كاإللتهابات
المحتملة
بالمشاكل
المصابة
األم
• تعريف
ّ
صحي.
الثديان وتوجيهها لتلقي العالج الفوري في أقرب عيادة أو مركز ّ
عند بلوغهم  6أسابيع من العمر.

األطفال من الثدي حصريًّا حتى  6أشهر ( حتى في غياب األدوية المضادة للفيروس)
الطبيعية بعد ذلك لمدة تصل إلى سنتين أو أكثر .ينبغي إدخال
واالستمرار في الرضاعة
ّ
كملة في عمر  6أشهر ،على النحو الموصى به.
الم ّ
األغذية ُ

*إذا جاءت نتيجة التحليل المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة سلبية ،يجب إرضاع األطفال
من الثدي حصريًّا حتى  6أشهر( حتى في غياب األدوية المضادة للفيروس) واالستمرار في

كملة في عمر 6
الرضاعة
ّ
الم ّ
الطبيعية بعد ذلك لمدة تصل إلى سنة  .ينبغي إدخال األغذية ُ
أشهر ،على النحو الموصى به .بعد عمر السنة ،يتم إيقاف الرضاعة فقط إذا توفّر مصدر
مالئم وآمن للغذاء.

بطاقة .23أ

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
* *إذا كانت األم تتعالج على المدى الطويل وتُرضع الطفل ،يجب اعطاء الطفل
يومية من دواء مضاد للفيروس ( )NVPمنذ الوالدة حتى األسبوع السادس.
جرعة ّ
معين من األدوية ( ، )ARVتأخذ األم هذه
* *بناء على السياسة
الوطنية ومع نوع ّ
ّ
الطبيعية ويأخذ الطفل ( )NVPيوميًّا منذ
األدوية ألسبوع بعد توقّف الرضاعة
ّ
الوالدة إلى  6أسابيع.
الوطنية و مع نوع معين آخر من األدوية ( ، )ARVتأخذ
* *بناء على السياسة
ّ
األم هذه األدوية ألسبوع بعد الوالدة ويأخذ الطفل ( )NVPيوميًّا من الوالدة حتى
الطبيعية.
أسبوع واحد بعد توقّف الرضاعة
ّ
أهمية فوائد األدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
* *يجب شرح ّ
لصحة األم ولمنع انتقال الفيروس إلى الطفل.
ّ
* *تشجيع األم للذهاب إلى العيادة التي تؤمن أدوية الـ ARVأو التي ترشدها إلى
تؤمن هذه األدوية.
عيادة ّ
* *تشجيع األم المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اللجوء إلى أقرب
صحي في حال حصل أي تغيير في خيارالتغذية للطفل أو إذا كانت أدوية
مركز ّ
الـ  ARVالتي تأخذها ستنفذ قر ًيبا.

تذكير:
الوطنية التي تختص باألطفال المعرضين
السياسة
حيث
فقط
البطاقة
هذه
استعمال
ّ
لفيروس نقص المناعة المكتسبة ( )HIVهي الرضاعة الحصرّية باإلضافة إلى تناول
األدوية المضادة للفيروسات (.)ARV

حصرية قبل الستة أشهر
ال يجب اعطاء أي أطعمة أو سوائل أخرى (حتى الماء) لألطفال الذين يرضعون رضاعة
ّ

حصرية من الثدي واألم تأخذ عقاقير مضادة للفيروس ()ARVs
رضاعة
ّ
حليب الثدي فقط

اطعام الطفل الحليب
المسحوب من الثدي عندما
تكون األم غير ُمتواجدة

بطاقة .23أ

حصرية قبل الستة أشهر
ال يجب اعطاء أي أطعمة أو سوائل أخرى (حتى الماء) لألطفال الذين يرضعون رضاعة
ّ

حصرية من الثدي حتى عندما ال تأخذ األم
رضاعة
ّ
عقاقير مضادة للفيروس ()ARVs
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*الرضاعة الحصرّية ( اعطاء حليب الثدي فقط) خالل أول  6أشهر.
*الرضاعة الحصرّية ( اعطاء حليب الثدي فقط) خالل أول  6أشهر تقلل
بشكل كبير من نقل فيروس  HIVمن األم المصابة إلى الطفل.
*عندما تُرضع األم (المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة) طفلها حصرًّيا
فإن ،الطفل سيحصل على كل اإلفادة من حليب الثدي بما في ذلك من
الحماية من األمراض مثل االسهال وااللتهابات.
*التغذية المختلطة (إطعام الطفل حليب الثدي مع األطعمة أو السوائل األخرى
بما في ذلك أغذية األطفال ،حليب من مصدر حيواني ،أو ماء) قبل مرور
 6أشهر ،تزيد بشكل كبير من فرص إنتقال الفيروس من األم إلى الطفل.
*التغذية المختلطة قبل مرور  6أشهر قد تُؤذي معدة الطفل .هذا من شأنه أن
ُيسهّل لفيروس  HIVو غيره من الفيروسات واألمراض من االنتقال إلى الطفل.
*التغذية المختلطة تزيد من نسبة موت الطفل من أمراض أخرى مثل االسهال
و االلتهاب الرئوي ،وذلك ألن الرضاعة الحصرّية تحمي بينما قد تكون
مصادر الماء وغيرها من أنواع الحليب ُم ّلوثة.
يعا إلى
*إذا عانت األم من التهابات في الثدي ،يجب عليها أن تذهب سر ً
صحي للمعالجة .من الممكن أن يرشدها الطبيب إلى سحب
أقرب مركز ّ
حليب الثدي وتسخينه قبل اعطائه للطفل ريثما تتعافى.
*إستعمال البطاقات االستشارية عن الرضاعة الحصرّية إو�درار حليب الثدي
( )7-3لتوجيه األم.
المعرضين لإلصابة بفيروس نقص
*ينبغي إجراء التحليل المخبري لألطفال
ّ
المناعة البشرّية عند بلوغهم  6أسابيع من العمر.

بطاقة .23ب

الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ

يجب على األم المصابة بفيروس  HIVأن تُرضع طفلها حصرًّيا خالل
أول  6أشهر حتى إذا لم تكن قادرة على تأمين األدوية المضادة للفيروس
(.)ARV

حصرية قبل الستة أشهر
ال يجب اعطاء أي أطعمة أو سوائل أخرى (حتى الماء) لألطفال الذين يرضعون رضاعة
ّ

حصرية من الثدي حتى عندما ال تأخذ األم عقاقير مضادة
رضاعة
ّ
للفيروس ()ARVs
حليب الثدي فقط

اطعام الطفل الحليب
المسحوب من الثدي عندما
تكون األم غير ُمتواجدة

بطاقة .23ب

حصرية قبل الستة أشهر
ال يجب اعطاء أي أطعمة أو سوائل أخرى (حتى الماء) لألطفال الذين يرضعون رضاعة
ّ

متى يؤخذ الطفل إلى مركز العناية الصحية؟
* *يجب على األم أن تأخذ طفلها إلى العيادة أو المركز الصحي عند ظهور
أي من العوارض التالية:
•رفض الحليب أو الطعام وظهور التعب و الوهن
•التقيؤ (الطفل غير قادر على إبقاء أي شيء في المعدة)
•اإلسهال (زياده في عدد البراز المعتاد وتغير مائي أو مخاطي
تصاحبه غازات ورائحة نفاثة مع أو بدون ظهور دم في البراز،
عيون غارقة)
•تشنجات (تقلصات سريعة ومتكررة في الجسم)
•إلتهاب في الجهاز التنفسي (الجزء السفلي من الصدر يغرق عندما
يأخذ الطفل نفساً أو يبدو أن المعدة تتحرك صعوداً و هبوطاً )
•إرتفاع الح اررة (خطر المالريا أو إلتهاب السحايا)
•سوء التغذية (نقص في الوزن أو تورم في الجسم)

24
بطاقة
بطاقة 1

رفض الرضاعة

متكرر
ّ
تقيؤ ّ

إسهال حاد

اختالج

24
بطاقة
بطاقة 1

إلتهاب رئوي

حرارة

سوء تغذية
ونقص في الوزن

تج ّنب الرضاعة من الثدي
*
*
*
*
*

*

*

*مركز الرعاية الصحية يعطي تعليمات إطعام الرضيع إلى األم
*التغذية البديلة الحصرية (غذاء مخصص للرضع فقط) خالل أول  ٦أشهر
يزيل خطر إنتقال فيروس  HIVمن خالل الرضاعة من الثدي
*يرافق التغذية البديلة الحصرية (غذاء مخصص للرضع فقط) توفير األدوية
المضادة لفيروس ( )ARVsلألم (على األقل أسبوع واحد بعد الوالدة) وللطفل
(لمدة ستة اسابيع بعد الوالدة)
*الحفاظ على دور األم األساسي في تغذية طفلها يعزز الترابط بينهما ويمكن
أن يساعد أيضاً في التقليل من المخاطر في تحضير التغذية البديلة
*التغذية المختلطة (إطعام الطفل حليب الثدي وغيره من األطعمة أو السوائل
األخرى بما في ذلك (أغذية الرضع ،حليب من مصدر حيواني ،أو ماء)
قبل مرور  ٦أشهر يزيد بشكل كبير من فرص إنتقال فيروس  HIVمن األم
إلى الطفل.
*دعم األم إو�رشادها إلى كيفيه التغذية السليمة للطفل الرضيع:
•ال للتغذية المختلطة
•ال للتخفيف من كثافة غذاء الرضع (يجب إتباع التعليمات)
•مساعدة األم على قراءة التعليمات على علبة الغذاء أو شرح الطريقة
بإستعمال األدوات المتواجدة مع األم إذا كانت ال تعرف القراءة
والكتابة
•إطعام الطفل بإستعمال الكوب (من المفضل عدم إستعمال قناني
اإلرضاع ذات الفوهات الضيقة وذلك لصعوبة تنظيفها)
•اإلطالع على بطاقة الظروف االستثناءية ٢
*يجب إرشاد األم للذهاب إلى المركز الصحي:
•عند إصابة الطفل باإلسهال أو غيره من األمراض
•إذا كانت تالقي أي صعوبة في تأمين غذاء مخصص للرضع

االستثنائية 1
بطاقة الظروف
ّ

تذكير:

تستعمل هذه البطاقة فقط في البلدان حيث السياسة الوطنية التي تتعلق
باألطفال المعرضين لفيروس  HIVتقصي بالتغذية البديلة أو لألمهات
اللواتي قررن إستعمال التغذية البديلة باإلضافة إلى األدوية المضادة
لفيروس ()ARVs

وعمليا
علميا
عندما تكون الرضاعة من الثدي غير ممكنة
ًّ
ًّ

الرضع فقط
أغذية مخصصة لألطفال
ّ

االستثنائية 1
بطاقة الظروف
ّ

عندما تقضي الشروط تجنب الرضاعة من الثدي
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

* مركز الرعاية الصحية يعطي تعليمات تغذية الرضيع إلى األم.
*يجب على األم أن تغسل يديها بالصابون والماء الجاري قبل تحضير
إو�طعام الطفل.
*يجب تأمين موارد كافية لنمو متوازن للطفل حتى  ٦أشهر .يحتاج الطفل
حوالي  ٤٠علبة (وزن  ٥٠٠غرام) من غذاء الرضع لفترة  ٦أشهر
*يجب قراءة و إتباع التعليمات المتبعة على علبة الغذاء
*مساعدة األم على قراءة التعليمات على علبة الغذاء أو شرح الطريقة
بإستعمال األدوات المتواجدة مع األم إذا كانت ال تعرف القراءة والكتابة
*يجب إستعمال مياه معقمة لتحضير الغذاء .إذا أمكن ،يفضل تعقيم الماء
لحاجة يوم كامل .لتعقيم الماء يجب غليها لمدة ال تقل عن دقيقتين ثم
سكبها في قنينة زجاجية معقمة مخصصة للماء فقط.
*يجب حفظ أو حمل الماء المعقم والغذاء الجاف في أوعية مختلفة وخلطها
فقط عند إطعام الطفل إذا كانت األم في العمل وبعيدة عن طفلها أو
لتحضير الوجبة الليلية.
*يجب غسل اإلناء الذي سيستعمل ووضعه في قدر فيه مياه بدرجة الغليان
وذلك لتعقيمه.
*إستعمال ملعقة نظيفة أو كوب نظيف إلطعام الطفل .حتى الطفل الرضيع
يتعلم سريعاً كيفية شرب غذاء الرضع من الكوب .من األفضل عدم
إستعمال قناني اإلرضاع ذات الحلمات اإلصطناعية أو األكواب ذات
الفتحات الضيقة وذلك لصعوبة تنظيفها.
*يجب تخزين علبة أغذية الرضع في مكان نظيف وآمن
*يجب خلط وتحضير ما يكفي من غذاء الرضيع لوجبة واحدة فقط إستعماله
خالل ساعتين من الوقت.
*يجب أن ال تعاود األم الرضاعة الطبيعية :تجنب التغذية المختلطة.

االستثنائية 2
بطاقة الظروف
ّ

تذكير:
تستعمل هذه البطاقة فقط في البلدان حيث السياسة الوطنية التي تتعلق
باألطفال المعرضين لفيروس  HIVتقضي بالتغذية البديلة أو األسباب
الموجبة المقبول بها لتغذية البديلة أو األمهات اللواتي قررن إستعمال التغذية
البديلة باإلضافة إلى األدوية المضاده لفيروس (.)ARVs

عندما تقتضي حالة األم أو الرضيع االمتناع عن الرضاعة من الثدي

االستثنائية 2
بطاقة الظروف
ّ

تغذية األطفال من العمر  ٢٤ - ٦شه ارً (غير الحاصلين
على الرضاعة الطبيعية)
الصحي(ة):
مالحظة للمرشد(ة) االجتماعي(ة) أو
ّ
إستعمال هذه البطاقة فقط لألطفال غير الحاصلين على الرضاعة
شهرا.
الطبيعية من عمر ً ٢٤ - ٦
*
*
*
*

*يوصى بإعطاء ما ال يقل عن كوبين من الحليب كل يوم لجميع األطفال ما
دون السنتين من العمر غير المستمرين في الرضاعة الطبيعية.
*من الممكن أن يكون الحليب:
•غذاء مخصص للرضع :محضر بالطريقة المناسبة
•حليب ذات مصدر حيواني :تعقيم الحليب بوضعه على النار وغليه.
*من الممكن إعطاء هذا الحليب للطفل ساخناً أو بارداً أو إضافته إلى
أطعمة أخرى مثل العصيدة
*كل األطفال ما فوق  ٦أشهر من العمر يحتاجون إلى األطعمة المكملة:
•من عمر  8-6أشهر :األطفال غير الحاصلين على الرضاعة
الطبيعية يحتاجون إلى نفس كمية الطعام والوجبات الخفيفة مثل
الحاصلين على الرضاعة الطبيعية ،باإلضافة إلى وجبة واحدة
وكوبين من الحليب كل يوم .
شهرا :األطفال غير الحاصلين على الرضاعه
•من عمر ً 11-9
الطبيعية يحتاجون إلى نفس كمية الطعام والوجبات الخفيفة مثل
الحاصلين على الرضاعه الطبيعية باإلضافة إلى وجبتين وكوبين
من الحليب.

االستثنائية 3
بطاقة الظروف
ّ

شهرا :األطفال غير الحاصلين على الرضاعة
•من عمر ً 24-12
كمية الطعام والوجبات الخفيفة مثل
الطبيعية يحتاجون إلى نفس ّ
ّ
الطبيعية ،باإلضافة إلى وجبتين وكوبين
الرضاعة
على
الحاصلين
ّ
من الحليب كل يوم.
* *بعد عمر  ٦أشهر :يجب إعطاء األطفال  ٣-٢أكواب من الماء يومياً
وخاصة في الطقس الحار.

تغذية األطفال من العمر  ٢٤ - ٦شه ارً
(غير الحاصلين على الرضاعة الطبيعية)
 8-6أشهر

شهر
ً 24-12ا

شهر
ً 11-9ا

أضيفي كل يوم
أضيفي كل يوم

االستثنائية 3
بطاقة الظروف
ّ

أضيفي كل يوم
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