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  عمل حليب أطفال بسعرات حرارية عالية من المسحوق
Making High Calorie Baby Formula from Powder 

  22 سعرة حرارية   24 سعرة حرارية   27 سعرة حرارية   30 سعرة حرارية   أخرى   

 هو حليب األطفال ذو السعرات الحرارية العالية؟ما 

سعرة حرارية في كل  20يحتوي معظم أنواع حليب األطفال على 

في بعض األحيان، يحتاج األطفال مل أو أونصة واحدة.  30

 .الرضع إلى سعرات حرارية أكثر من ذلك لمساعدتهم على النمو

الرضيع عندما نقوم بزيادة كمية المسحوق فإنها تعطي طفلك 

السعرات الحرارية اإلضافية التي يحتاجها. نسمى ذلك بحليب 

 األطفال المعزز.

 ما هو نوع حليب األطفال الذي يجب أن أشتريه؟

حليب األطفال. تحققي من  مسحوقبادري بشراء أي نوع من 

الملصق. تأكدي من أن المسحوق الذي تختارينه مخصص 

 .شهر 12إلى  0عمر لألطفال الرضع من 

 ذا أفعل لتحضيره؟ما

المستخدم لقياس حرارة الطعام على مقربة  ليكن مقياس الحرارة

 منك. 

قبل إضافة المسحوق إلى حليب طفلك، قومي دائماً بغسل وتعقيم 

 الزجاجات وأدوات القياس المستخدمة للخلط.

 إغسلي يديك بالماء الدافيء والصابون. .1

األغطية، الزجاجات، الحلمات، الحلقات، الملعقة، إغسلي  .2

كوب القياس الصغير، المالقط، والسكين في الماء الحار 

 .ها جيداً يوالصابون. جفف

  ضعي جميع المواد في وعاء كبير. .3
بادري بإضافة الماء إلى الوعاء بحيث يغطي الماء جميع 

 خارج الماء.تكون مقابض الملقط أن  منالمواد. تأكدي 

 الوعاء بدون غطاء.قومي بغلي الماء لمدة دقيقتين. أتركي  .4

بعد مرور دقيقتين، قومي بإزالة المواد بإستخدام ملقط نظيف  .5

المواد فوراً أو دعيها  يها على منشفة نظيفة. إستخدميوضع

 تجف في الهواء على المنشفة إذا لم تستخدميها في الحال. 

 كيف يمكنني إضافة المسحوق إلى حليب األطفال؟

 ابون.إغسلي يديك بالماء الدافيء والص .1

بادري بغلي الماء لمدة دقيقتين في وعاء كبير أو إبريق.  .2

إذا كان اإلبريق يستمر في إستخدمي فقط إبريقاً كهربائياً 

 الغليان لمدة دقيقتين كاملتين بعد البدء بالغليان.

درجة  158درجة مئوية )أو  70دعي الماء يبرد إلى  .3

 فهرنهايت(. تحققي من درجة الحرارة بإستخدام مقياس

الحرارة المستخدم لقياس حرارة الطعام. يجب أن يكون الماء 

 دافئاً لقتل الجراثيم الضارة الموجودة في المسحوق.

بادري بقياس كمية الماء بإستخدام زجاجة بقياسات واضحة  .4

 أو كوب قياس.

بادري بقياس مسحوق حليب األطفال بإستخدام الملعقة التي  .5

ية المسحوق بإستخدام كانت موجودة في العلبة. بادري بتسو

 الجانب المسطح للسكين.

بادري بإضافة مسحوق حليب األطفال إلى الماء الذي تم تبريده  .6

 ه جيداً.يوأخلط

 كم هي كمية المسحوق الذي يجب أن أضيفه إلى حليب األطفال؟

 السعرات الحرارية
كمية حليب  كمية الماء

 األطفال
الكمية 
 اإلجمالية

 22 calories 
105 mL 2 scoops 118 mL 

160 mL 3 scoops 180 mL 

 24 calories 
95 mL 2 scoops 108 mL 

145 mL 3 scoops 165 mL 

 27 calories 
85 mL 2 scoops 98 mL 

125 mL 3 scoops 145 mL 

 30 calories 
75 mL 2 scoops 88 mL 

110 mL 3 scoops 130 mL 

 ___ calories ____mL ____mL ____mL 

mL  = مللتر 

 إستخدمي دائماً أكواب 

  وزجاجات القياس اإلعتيادية
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 كم هي المدة التي سيبقى حليب األطفال الممزوج صالحاً؟

يمكنك اإلحتفاظ بحليب األطفال الممزوج في حاوية مغطاة لمدة تصل إلى 

ساعة في الثالجة. تخلصي من جميع الحليب غير المستخدم بعد  24

 ساعة.  24مرور 

يجب عليك إستخدام أية زجاجات دافئة من حليب األطفال الممزوج 

 .اخالل ساعتين من تدفئته

 .الممزوج ال تقومي أبداً بتجميد حليب األطفال 

التجميد يجعل حليب األطفال متكتالً. ويقوم أيضاً يتغيير المغذيات 

 في حليب األطفال. 

 كم هي المدة التي سيبقى فيها حليب األطفال صالحاً؟

حالما يتم فتح العلبة، بادري بغلقها  

بإحكام وإحتفظي بها في مكان نظيف 

 وجاف.

 أكتبي على العلبة تاريخ فتحها.

يجب عليك التخلص إستخدمي حليب األطفال خالل شهر واحد. 

 .بعد مرور شهر من أية كمية متبقية

 كيف يمكنني إعطاء حليب األطفال المعزز لطفلي الرضيع؟

 .يرجى رج زجاجة حليب األطفال بلطف .1

بادري بتدفئة الزجاجة من خالل وضع الزجاجة في ماء  .2

األطفال. ألنها تستخدمي الميكرويف لتسخين حليب  الدافئ. 

 أن تحرق فم طفلك. هاتؤدي إلى خلق نقاط ساخنة ويمكن

 أعيدي َرّج الزجاجة مرة ثانية. .3

بادري دائماً بالتحقق من حرارة حليب األطفال قبل إرضاع 

 طفلك.

من حليب األطفال  في الزجاجة تخلصي من أية كمية متبقية .4

 بعد اإلنتهاء من الرضاعة.

خارج المنزل عندما يحين وقت ماذا لو كنت أنا وطفلي 

 الرضاعة؟

ي ظ، إحتفساعتينإذا كنت ستكونين خارج المنزل لمدة تقل عن 

بعد مرور بحليب األطفال المعزز في حقيبة التبريد مع كيس الثلج. 

 ساعتين، يجب عليك التخلص من حليب األطفال المعزز.

، من األسلم تزيد عن ساعتينإذا كنت ستكونين خارج المنزل لمدة 

أن ترضعي طفلك من ثديك / أو من على صدرك. إذا لم يكن هذا 

الخيار متوفراً، أجلبي معك زجاجات غير مفتوحة من حليب األطفال 

 الجاهز للتغذية إلرضاع طفلك الرضيع. 

سعرة  20: حليب األطفال الجاهز للتغذية يحتوي على مالحظة

بديالً عن  مل. ال يجب أن يكون عادة 30حرارية في كل 

 حليب األطفال المعزز.

كم هي المدة التي سيحتاج فيها طفلي إلى حليب األطفال 

 المعزز؟

كل طفل رضيع مختلف عن اآلخر. يحتاج بعض األطفال الرضع 

 إلى حليب األطفال المعزز لفترة أطول من اآلخرين. 

 

سيتحقق طبيب طفلك )طبيب األطفال( و/أو إخصائي التغذية من 

وسيساعدك في تحديد متى يمكنك التوقف عن تعزيز نمو طفلك 

 حليب طفلك.

 

 ماذا لو كانت لدّي أسئلة؟

 .Ask your dietitianإسألي إخصائي التغذية في المستشفى/ 

   :Nameاإلسم/

   .extتحويلة/    :Phoneهاتف/

 تحدثي مع إخصائية تغذية مسجلة أو ممرضة مسجلة على

HealthLinkBC.   :1‐1‐8 هاتف 

إتصلي بممرض في فريق الرعاية اإلفتراضية التابع لهيئة صحة 

 فريزر.

 مساءاً. 10صباحاً ولغاية  10متوفر يومياً من الساعة 

 0999-314-800-1 هاتف: 

 fraserhealth.ca/virtualcare دردشة مباشرة:  

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care

