الرضاعة الطبيعية

السكن يف غرفة املستشفى

بعد الوالدة يوىص إبقاء طفلك يف الغرفة معك
طوال ال  24ساعة يف اليوم .هذا معروف بالسكن
يف غرفة املستشفى .والغرفة تكون امنة وصحيا
لألمهات والرضع .وينصح به من قبل األكادميية
األمريكية لطب األطفال
اجعل سكنك يف الغرفة ناجح اً

• من املهم وجود شخص ثاين معك يف الغرفة ملساعة طفلك يف
الليل .وهذا بألخص يف حال أن اجريت لك عملية قيرصية
• بينام كنت مستيقظا  ،ميكنك حمل طفلك يف الرسير أو كريس
• إبقاء طفلك عىل صدرك  ,الجلد إىل الجلد قدر االمكان يف املستشفى
سوف تجعل الرضاعة الطبيعية أسهل .هذا أيضا الدافئة إبقاء طفلك
ومساعدته يشعر باألمان
• يجب أن تدرك أن طفلك قد يكون الهادئ اً جداً يف أول  24ساعة
هذا هو الوقت املثايل عىل إبقاء طفلك الجلد إىل الجلد
• اطعام طفلك عندما يظهر عالمات الجوع مثل الرضاعة عىل
األصابع  ،اجتثاث حركة العني الرسيعة أو يصدر صوت الرضاعة
• إذا كان طفلك ال يظهر عالمات الجوع بعد  3-4ساعات
ساعات أو جلدها إىل الجلد  .يف أول عالمات الجوع ،والتعبري عن
بعض الحليب ملساعدة طفلك املزالج
• ابقاء الزوار إىل الحد األدىن حتى تتمكني من الراحة عىل قدر االمكان
• يجب وضع طفلك يف الرسير الخاص به دنب رسيرك اثناء نومك .ويفضل
تنبيه الشخص املوجود معك يف الغرفة من رعاية الطفل اثناء نومك

فوائد السكن يف الغرفة

ميكنك معرفة طفلك وذلك بعقد الحضن واالستجابة طفلك
بكاء طفلك أقل من األطفال الذين كانوا بعيدين عن أمهاتهم
سيكون من السهل تعليم رضاعة طفلك اكتساب وزنه بشكل أرسع

•
•
•
• االم عندما تضع طفلها معها يف نفس الغرفة تنام بشكل فاضل يف الليل
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