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 الرضاعة الطبیعیة في األسابیع القلیلة األولى
اعطي نفسك وطفلك بعض الوقت لتعلم الرضاعة الطبیعیة.  •

 أسابیع حتى تتعلما. 6فقد یستغرق األمر 

 عنوذلك  أثناء تناول الطعامابقي على طفلك مستیقًظا  •
بأمان. والتحدث أو فرك القدمین  طریق مالمسة الجلد للجلد

 تیقًظا أیًضا. سأو الرأس یساعد في إبقائھ م

قومي بتدلیك ثدیك أثناء الرضاعة للمساعدة على تدفق  •
 .الحلیب

قدمي كال الثدیین في كل مرة. اجعلي الطفل یظل على  •
قبل التحول إلى  "طریاً"جانب واحد إلى أن یصبح الثدي 

 الجانب اآلخر.

'كا' رقیق. فھذا یعني أن الطفل یبلع  تاصغي الستماع صو •
 بعد المص.

ھذا أمر بصورة أكبر أثناء اللیل. توقعي أن یأكل الطفل  •
 طبیعي.

 تابعي ما یلي: •
 ساعة) 24أو أكثر كل  8مرات الرضاعة ( -
 لة والمتسخةلعدد الحفاضات المب -

لطفلك  حین یكون الحلیبفأنت تعرفین أنك تنتجین المزید من 
 /متسخة أكثر وحین یزداد وزنھ.مبللةحفاضات 

 -فیما یكبر الطفل، سیتغیر عدد مرات تناول الطفل للطعام 
حیث أنھا ستصبح أكثر أو أقل. وأنت ستظلین تنتجین ما 

  لطفلك. حلیبیكفي من 

 أشھر.  6اطعمي طفلك بالرضاعة الطبیعة فقط لمدة 
وواصلي ذلك لمدة عامین وأكثر فیما تقومین بإضافة 

 طعام صلب (عند الشھر السادس).

 إرضاع الطفل النائم طبیعًیا
 عن طریق مالمسة الجلد للجلدتذكري أن تطعمي طفلك  •

البقاء في  سھولة . فاألطفال یجدون األمر أكثربأمان
 .في وضع مالمسة الجلد للجلدمستیقظین حین یكونون 

 فجسم األم یبقي على الطفل دافئًا بما فیھ الكفایة. 

ویمكن أن یمثل المص عمًال صعبًا بالنسبة لبعض األطفال.  •
ساعدي طفلك على الحصول على المزید من الحلیب بتدلیك 

 لمة)الثدي من األعلى والجانبین نحو الحلمة (دون لمس الح
 أثناء قیام الطفل بالمص.

إذا كان الطفل ال یزال یشعر بالنعاس، ابعدي الطفل عن  •
 الثدي. قومي بإیقاظ الطفل برفق وتقدیم الثدي اآلخر لھ. 

ساعة، ساعدي الطفل على  4-3الطفل لمدة تزید عن  نامإذا  •
 .بأمان مالمسة الجلد للجلداالستیقاظ عن طریق 

 قبل مغادرة المستشفى
یمكن أن تطلبي من ممرضتك أن تراقبك أنت وطفلك أثناء  •

الرضاعة الطبیعیة. وھذا وقت جید لطرح أسئلة والحصول 
 عل نصائح. 

 
 

 المزید عن الرضاعة الطبیعیة
 البحث عن الرضاعة الطبیعیة -فریزر ھیلث 

fraserhealth.ca  أوtinyurl.com/y6nwkzac 
 

HealthLinkBC -  الرضاعة الطبیعیة 
healthlinkbc.ca/healthlinkbc-

files/breastfeeding  أو
tinyurl.com/y5n2mjyh 

 

 أفضل فرصة للطفل
healthlinkbc.ca/babys-best-chance 

 

 عندما تصلین الى البیت
 إلى بیتك تصليفور أن ستتصل بك ممرضة صحة عمومیة 

 الطبیعیة.لترى ماذا تفعلین مع الرضاعة 
 

وفي أي وقت یكون لدیك أسئلة أو مخاوف بشأن الرضاعة 
 الطبیعیة، اتصلي بـ:

 )مساءً  4:00صباًحا إلى  8:30من (ممرضة الصحة العمومیة  -
- HealthLinkBC 8-1-1  ساعة 24مفتوح (في أي وقت( 

لغة. للحصول على مترجم فوري، قولي لغتك باللغة  130متوفر بـ 
 اإلنجلیزیة. انتظري حتى یدخل مترجم فوري على الھاتف.

إذا كنت تنتظرین الحصول على المساعدة، قومي بالضغط 
ساعات لإلبقاء على  4إلى  3المضخة كل باستخدام بالید أو 

ل كیف تفعلین ذلك في قسم 'أفضلّمي حلیب الصدر متدفقًا (تع
 قومي بإطعام طفلك ھذا الحلیب. .فرصة للطفل')

 وحدات الصحة العامة
 3400-864-604 آبوتسفورد

 7160-793-604 أغاسیز
 7605-918-604 بورنابي
 4900-702-604 شیلیواك

 5400-507-604 نورث -دلتا 
 3550-952-604 ساوث -دلتا 

 7630-860-604 ھوب
 2900-539-604 النغلي

 7000-476-604 مابیل ریدج
 5500-814-604 میشین

 6740-777-604 نیو ویستمنستر
 5100-575-604 كلوفردیل -ري یوس
 4750-587-604 جیلفورد -ري یوس
 2000-529-604 نیوتون -ري یوس
 7900-587-604 نورث -ري یوس

 7200-949-604 سیتیز-تراي
 4000-542-604 ريیوساوث س -وایت روك 

 
 
 
 
 

  طفلك حدیث الوالدةإطعام 
 الرضاعة الطبیعیةب
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https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/pregnancy-and-baby/breastfeeding/getting-started-with-breastfeeding
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https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/breastfeeding
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/breastfeeding
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https://www.healthlinkbc.ca/babys-best-chance


 

 …over… خلفھ  Breastfeeding Your Newbornالرضاعة الطبیعیة لطفلك حدیث الوالدة 

 أساسیات الرضاعة الطبیعیة
طفلك. مالمسة الجلد للجلد مع قومي بأكبر قدر ممكن من  •

 كلما كان ذلك أكثر، كلما كان أفضل. 

ساعة. إن مھمة  24مرات أو أكثر كل  8اعرضي ثدیك  •
ن إمداد الحلیب من خالل المص بصورة الطفل ھي أن یؤمّ 

 .األكلمتكررة. ال توجد حاجة لتقیید عدد مرات 

طفلك، مثل لعق الشفاة استجیبي لعالمات الجوع لدى  •
ومص الیدین وتحریك الرأس من جانب آلخر والبحث عن 

 الثدي. البكاء ھو عالمة متأخرة.

 وضع مالمسة الجلد للجلد بأمان
 اجلسي في وضع مستقیم أو وضع مائل قلیًال. •
قومي بخلع مالبس الطفل بحیث یكون مرتدیًا الحفاضة  •

 فقط.
 صدر الطفل العاري إلى ثدیك العاري. بضمقومي  •
بحیث  الجوانبأحد قومي بتحویل رأس الطفل إلى  •

یستطیع أن یتنفس بسھولة. تأكدي من أنك تستطیعین 
 رؤیة وجھ طفلك.

ضعي بطانیة خفیفة على ظھر الطفل إذا كنت تریدین  •
 ذلك.

 
 السماح لطفلك بتولي القیادة 

 مائل للخلف. مریح اجلسي في وضع •

 ضعي طفلك في وضع  •
 ثدییك، لجلد بالجلد بین اتالمس 

 الجزء األمامي من كون یعلى أن 
 كلھ في وضع تالمس معك. طفلك

 
دعي الجاذبیة وذراعیك یدعمان طفلك بینما یتحسس  •

  طریقھ من خالل حاسة الشم إلى ثدیك.

ثدیك. استرخي وساعدي اعطي طفلك وقتًا لكي یصل إلى  •
 طفلك بحسب الحاجة.

 مساعدة الطفل على الوصول لحلمة الثدي
 قومي بدعم رقبة الطفل وكتفیھ، ولیس رأسھ.  •

استخدمي یدك األخرى لدعم ثدیك، مع إبعاد أصابعك بعیدًا  •
عن المنطقة السمراء حول حلمة الثدي (الحلقة الملونة حول 

  ة).مالحل

 الثدياریحي ذقن الطفل على  •
 حلمة الثدي. امتداد وأنفھ على 

ینبغي أن یكون إبھامك على خط 
 أنف الطفل. فھذا یرجعمع متواز 

رأس الطفل للخلف إلى 'وضع 
 الشرب'.

إذا كنت ترغبین، اضغطي بیدك إلخراج قطرة أو اثنتین  •
 من الحلیب على حلمتك لكي یشمھا أو یتذوقھا.

برفق شفة طفلك العلویة بحلمة ثدیك، ثم وجھي  يالمس •
 الحلمة إلى فم الطفل.

 ، ثم قّربي الطفل منك. انتظري حتى یفتح الطفل فمھ •

ینبغي أن تكون ذقن الطفل مالصقة بشدة للثدي وأنفھ بعیًدا 
  عن الثدي.

 

 الرضاعة الطبیعیة في األیام القلیلة األولى
 ساعة: 24في أول 

 الطبیعیة في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.علیِك الرضاعة  •

بعد مالمسة الجلد للجلد بأمان ضعي الطفل في وضع  •
ساعة على األقل أو لحین انتھاء  1الوالدة مباشرة لمدة 

ضي یقتالطفل من أولى وجباتھ (ما لم یكن ھناك سبب طبي 
مالمسة الجلد  ). یمكن للعشراء أن یقوموا بوضعالتأخیر
 م غیر قادرة.إذا كانت األللجلد 

بعد أول وجبة، قد ینام طفلك عدة ساعات. (فالوالدة عمل  •
 شاق!)

اطعمي طفلك بالرضاعة الطبیعیة حین یظھر عالمات على  •
 الجوع.

  یسمى أول حلیب تنتجھ األم بعد الوالدة "لبأ". •
 اللبأ ھو:

 سائل سمیك ولزج وأصفر اللون •
 ویتمیز بأنھ سھل الھضم ومفید جًدا للطفل •
األجسام و والمعادنوالبروتین  )أ(غني بفیتامین ھو و •

(وھذه تحمي طفلك من الفیروسات والبكتریا ة المضاد
 وتساعد طفلك على النمو)

 
 في األسابیع األولى:

األطفال یستیقظون ویریدون تناول الطعام كثیًرا سواء  •
 بالنھار أو باللیل. 

وحین یتناول األطفال الطعام كثیًرا على مدار فترات  •
 تغذیةساعة، نحن نسمي ذلك " 4-3صیرة ثم ینامون لمدة ق

 ". ھذا أمر طبیعي.ةعنقودی

ساعة  24مرات أو أكثر كل  8األطفال یتناولون الطعام  •
(نھار ولیل). ربما تحتاجین أن توقظي الطفل برفق كي 

 یأكل.

 رفة أن طفلك یحصل على ما یكفيمع
یقلق الناس من أنھ ال یوجد حلیب كاف حین یرید الطفل تناول 

الطعام كثیًرا (حتى باللیل). في واقع األمر، فھذه ھي طریقة 
الطفل لجعل جسم األم ینتج المزید من الحلیب. وأیًضا، تبدأ 

معدة الطفل وھي صغیرة جدًا وال یسعھا إال تناول كمیة قلیلة 
 من الحلیب في كل مرة. 

 عدة الطفل؟كم حجم م

 1الیوم 
 حجم حبة كرز

 
 3الیوم 

 حجم حبة جوز
 

 7الیوم 
 المشمشحجم ثمرة 

 

وأنت تعرفین أن الطفل یحصل على ما یكفي حین یتزاید تبول 
 ). ء) وبرازه (حركة األمعامبللةالطفل (حفاضات 

 حركة أمعاء ِحفاضات مبللة 
 أو أكثر 1 1الیوم  

 أسود أو أخضر غامق ،2أو  1
 أو أكثر 2 2الیوم  
 أو أكثر 3 3الیوم  

 بني أو أخضر أو أصفر 3على األٌقل 
 أو أكثر 4 4الیوم  
 أصفر كبیر 3على األقل  أو أكثر 6 أكثرو 5الیوم  

 

 وضع المائلالالرضاعة الطبیعیة في 
 للخلف


