
 

ودیة بطریقة للطفل الطبیعیة الرضاعة  

.ان ارضع طفلي طبیعیا بشكل حصري ھدفي و______________  اسمي  
 

 مأمونا ھو طالما المعتمدة التوجیھیة المبادئ ھذه تكون أن أرجو. لي بالنسبة جدا مھمة الطبیعیة الرضاعة فوائد
.لي بالنسبة  

 معشریك التحدث یرجى الرضع، تغذیة ممارسات اختیاره  حول أسئلة إجابة على قادر غیر كنت إذا
  بخصوص القراري یدعمون وكالھما_______________ بي الخاص الذكتور أو______________ 

 .الطبیعیة الرضاعة
:الرجاء التأكد من جمیع ما ینطبق    

   □الرضاعة الطبیعیة بشكل حصري

 أي ولدي عطيت ال رجاء. الطبیعیة الرضاعة حصرا ھو ھدفي
الى ان یتعلم طفلي من  أحتاج. زوجي  إلي التحدث قبل إضافات

.رضاعة صدري لكي انتج حلیب أكثر  

البزازات أوعدم استخدام الزجاجة         □   

 أي أو بما لھّایات اصطناعیة حلمات ولدي تعطي  ال رجاء
 إذا.  الجلوكوز محلول أو صیغة مع المیاه زجاجات من أنواع
 طبیب مع أتكلم أن أوال أود التكمیلیة، عن طبي سبب ھناك كان

 طرق محاولة عن البدیلة التغذیة طبیب أو للرضاعة استشاريّ 
.الحلیب تكثیف  

الجلد إلى الجلد   □   

 إلى الجلد  من صدري على یكون أن أود طفل، یولد عندما
 إجراء یرجى أمكن، إذا. دقیقة ثالثین األقل على لي مع الجلد

 فترة طوال صدري على طفلي وجود اثناء  الالزمة الفحوصات
 إلى الجلد  مع طفلي حضن على قادرة أكون أن أرید إقامتي،

 شعر ال لكي الطفل یتغطى ان ممكن.  االمكان قدر الجلد
.بالبرد  

   □ الساعة األولى

 دقیقة 30 غضون في الطبیعیة الرضاعة بدء مساعدتي الرجاء
 إلى الجلد من طفلي وضع یعني ھذا. الوالدة من ساعة إلى

 بدء على یساعد وھذا  الوالدة بعد یمكن ما بأسرع الجلد
 ، استئصال مثل( الطفل على یبدو عندما الطبیعیة الرضاعة

 تظھر لم إذا یأخذ أن على تجبر طفلي ال رجاء )الخ, الشفاه لعق
 ي منبطفل تحتفظأ ذلك، من وبدال. االستعداد عالماتعلیھ  

..المزالج لمحاولة مستعدا یكون حتى الجلد إلى الجلد  

روتینیة فحوصات   □   

 طوال الغرفة في معي وابقاءه وجودي اثناء طفلي فحص یرجى
.الغرفة في اجرائھ یمكن ال فحوصات ھناك حال في اال الوقت  

القیصریة الوالدة  □   

 من  بطفلھا اإلمساك أن أود القیصریة، الوالدة لدي كان إذا
 عاجزاً  كنت إذا. العملیة بعد یمكن ما بأسرع الجلد إلى الجلد
بطفلي  اإلمساك في شریكيل السماح یرجى. الوقت لبعض عن
.الجلد إلى الجلد من  

أثناء وجودي في الغرفة  □   

.  الیوم في  ساعة 24 طوال الغرفة في معي ولدي ابقاء وأود
 وقت اطول الجلد إلى الجلد من طفلي وضع  من اتمكن حتى

 ولكي الجوع عالمات على اتعرف ان استطیع حتى و ممكن
 نفس في ابقاء من طفلي یمنع سبب ھناك كان إذا.  مني یرضع
 عالمات ضھور من وقت أقرب في لي جلبھ رجاء. الغرفة
امتصاص  یجعلھ مما ھأیدی على الرضاعة مثل ، الجوع

۔معینة حركات أو السریعة العین حركة اصابیعة و  

   □ الطبیعیة الرضاعةحول  المساعدة  

 في بطفلي تصحیح وكیفیة المزالج تحدید كیفیة علمني الرجاء
 كیفیة علمني الرجاء. تحسین إلى تحتاج إذا المزالج وضع

 إذا ما معرفة كیفیة و یستنبط الجوع علىعالمات المبكر التعرف
۔.الرضاعة من شبع قد الرضیع كان  

الثدي مضخات   □   

 من فصل أو الطبیعیة الرضاعة على قادر غیر الطفل كان إذا
 استخدام على قادًرا أكون أن أرید صحیة، ألسباب بسبب االم

 ضخ إلى حاجة في انا كنت فإذا. ساعات 6 خالل الثدي مضخة
 الكھربائیة الثدي مضخة ھناك یكن لم إذا أو المستشفى من أكثر

.بو یك االتصال تذكیري الرجاء متوفرة، المزدوجة   

المستشفى من الخروج أكیاس  □   

 أو ترویجیة عروض أي إظھار أو كیس تعطیني ال رجاء
۔اصطناعي  حلیب المتعلقة المواد تسویق  

 المستشفى من الخروج بعد الطبیعیة الرضاعة دعم □

 الرضاعة الدعم االتصال معلومات على الحصول في أرغب
 بعد الطبیعیة الرضاعة حول مساعدة أحتاجاو قد   الطبیعیة
۔.المنزل الى وصولي  
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تمییزي غیر أساس على المقدمة الخدمات. االیجابي العمل صاحب العمل فرص تكافؤ  


