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مهمة أوقية  كل 

•    اإلمساك واإلسهال واملغص و تبصق

•    الربو و الحساسية اإلكزميا

•   األذن الوسطى والربد وااللتهاب الرئوي

•  ”متالزمة موت الرضع املفاجئ

•    السمنة ومرض السكري
•   رسطان األطفال

•    فقدان الوزن بشكل أرسع

•    زيادة الحامية من الرسطان والسكري

•     حفظ املال; صيغة التكاليف عىل مدى 1,500 دوالر سنويا

•    وخفض خطر اكتئاب ما بعد الوالدة

•    شفاء بشكل أرسع بعد الوالدة

•     توفريا للوقت عندما ال تجهز الحليب االصطناعي أو تنظيف الزجاجات

سؤال وجواب

س: ملاذا يقدم برنامج الويك الحليب الصطناعي؟

 ج: ويك يدعم الرضاعة الطبيعية ولكن ايضا يقدم الحليب

 الصطناعي عند الحاجة. ويك عىل علم ان الحليب االصطناعي

 هو الخيار االفضل وسوف يساعد االم عىل وصول هذا الهدف. لذا

 ويك يقدم لالم وللطفل مساعدات غذائية اكرث يف حال االم تختار

الطبيعي .الحليب 

 س: يف حال ان اختار لطفيل الرضاعة الطبيعيو وايضا االصطناعية،

أليس هذا افضل له؟

 ج: حليب االم لديه مكونات أكرث ملساعدة الطفل صحيا. أنظر اىل

 الرسم البياين للمقارنة.  الحليب االصطناعي ال يقدم جهاز مناعة

 قوية لألطفال لحاميتهم من املرض. وايضا، عند اضافة الحليب

.االصطناعي سوف يقلل من حليب األم

س: ملاذا ارسل املستشفى معي حليب اصطناعي؟

 ج: هناك رشكات تقدم عينات مجانية للمستشفيات لتشجيع

 االمهات عىل الرضاعة االصطناعية. يف هذا الحال قم بتبليغ

.املستشفى انك تفضل الرضاعة الطبيعية

أطفال الرضاعة الطبيعية لديهم مشاكل اقل يف هذه الحاالت

االمهات الاليت يرضعن

األطفال تويص األمريكية لطب  األكادميية 

 يجب ان يقدم لألطفال حليب االم لغاية 6 اشهر من العمر وبعدها مواصلة الرضاعة
•    الطبيعية مع تناول أكل العادي للطفال لغاية سنة من العمر او أكرث

•    يجب وضع الطفل مع أمهاتهم فورا بعد الوالدة. وهذا سوف

ايساعدك عىل الرضاعة الطبيعية وبداية طيبة

h e a l t h . m o . g o v / w i c

مهمة

حليب األم هو الغذاء املثايل، وأفضل خيار للطفل

 الحليب االصطناعي مكلف. أن برنامج ويك ال يوفر

 لطفلك كل احتياجاته والتكلفة الحقيقة هي صحة

 طفلك وتخييل الوقت التي متضينه خارج العمل وعند

الطبيب يف حال ان يتمرض طفلك

ما هي تكلفة الحليب االصطناعي؟

حليب األم

حليب االصطناعي

Minerals
Prebiotics *
Probiotics *

Vitamins

Fat

DHA/ARA

Carbohydrates

Protein

Water

Enzymes
Growth Factors

Prebiotics
Probiotics

Anti-Cancer (HAMLET)

Disease Fighting

Stem Cells

 ليس جميع انواع الحليب
 االصطناعي يحتوي عىل

بروبياتك وبريبياتك
 قدمت الرسم الجرافيك
 من قبل برنامج ويك يف

كليفورنيا

األجسام املضادة

ضد رسطان

 عوامل النمو

األنزميات

الخاليا املكافحة للمرض

هرمونات

ضد الفريوس

ضد الحساسية

مكافحة الطفيليات

بروبيوتيك

بريبيوتيك

معادن

فيتامني

الدهون

كربوهيدرات

بروتني

ماء

 الرضاعة الطبيعية
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