الرضاعة الطبيعية

كيف ميكنك معرفة ما إذا
كان طفلك يحصل عىل ما
يكفي من حليب الثد

الحصول عىل ما يكفي من حليب األطفال – معدة الطفل .تغيري
الرباز .عدد الحفاضات

هل طفلك يحصل عىل كمية كافية من ال حليب؟

• دع طفلك يبني لك حتى متى يريد الرضاعة .عند انتهاء من الرضاعة وضعة عىل كتفك وساعدة عىل
التجشؤ وقدم له الجنب الثاين من الثدي يف حال مل يشبع من الرضاعة
• يجب أن تسمع أو ترى طفلك ابتالع عند الرضاعة
• يجب ان تغذي طفلك كم  12-8مرة يف خالل  24ساعة

ت غري ال رباز

لون ال رباز س وف يت غري اىل
• ال يوم  3-1-اس ود ،سمي كة ،و ل زجة
وهذا ما يس مى ب مي كونيم
• يوم  4-3-اخ رض اىل ص فار واقل
س امكة
• يوم  5اصفر مثل الخ ردل او اصفر
وس ائل
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ستخ دام مض خة الث دي
عندالا ت كون قادرا عىل ان تاج الحل يب
قدمية ك برية الب داية وهذا يش
بك
هذا ليفيس معن اها انك غري
طبي عي و
قادرة عىل صنع الحل يب

استشاري للرضاعة إذا كان طفلك
عمر طفل يوم  2الحصول عىل املساعدة من طبيبك أو طبيب
ّ
• اذا كان فمه جاف
عمر طفل يوم  • 3تغري يف لون البول
• اذا لون ال رباز مل يتغري اىل الصفار او كالحبوب يف يوم 5
عمر طفل يوم  4مل يكن لديك ما يكفي من الحفاضات املبللة أو املتسخة
انظر خلف هذا الصفحة ملعلومات اكرث حول كمية الحفاضات للرضع
عمر طفل يوم 5
• اذا مل يستيفظ  8م رات خالل ال  24ساعة
عمر طفل يوم  • 6 +اذا كان ينقص من وزنه او تحت وزن الوالدة بعد اسبوعني من الوالدة .أو
’أو
بعد  6-4اسابيع من
عمر الطفل ممكن
• لديك أالم يف الحلمة
يتغري ال رباز عند الطفل
ووممكن تتناقص.
االطفال الرضع بعد شهر
ممكن يكون لديهم اب راز
مرة كل  4-2ايام وهذا
طبيعي جدا
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رضاعة متقطعة او بكمية كبرية

اذا كان طفلك يرضع كل ساعة وهذا يش طبيعي جدا .عىل سبيل املثال :لو كان الطفل
يرضع  5-3م رات كل ساعة وبعدها ينام  4-3ساعات بني كل رضاعة

م بي

عمر طفل يوم 1

ضة

عمر الطفل

حفاضات مبللة

حفاضات متسخة

هو حجم معدته

ةب

ميكن ان تالحظ عندما يشبع طفلك وياخذ كمية كفاية من الحليب
وهذا سوف ت راه من خالل ال حفاضات التي تغريه .يجب ان تغري
لطفلك كمية من ال حفاضات املبللة واملتسخة
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كمية الحف اضات

تغذية كثرية كام تالحظ يف اليسار

فل

معدة طفلك الصغرية جدا وال يتطلب

يوميات تغري الحفاضات عند اطفال الرضاعة الطب يعية
التعليامت :كل يوم ،ضع دائرة حول الوقت املقارب اىل الساعة عند بداية الرضاعة .ضع دائرة حول (دبليو) عندما تغري
حفاضة مبللة .وضع دائرة حول (دي) عندما تغري حفاضة متسخة

اذا كان لديك اي سؤال او أستفسار ،الرجاء االتصال عىل
573-751- 6204
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