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 لمبتسرينبدء األطعمة الصلبة لألطفال ا
Starting solid foods for premature babies 

  Neonatal Intensive Care Unitلحديثي الوالدة  المركزة   وحدة العناية 

 

 إذا كان الطفل بطيئًا في قبول األطعمة الجديدة 

 تناول أنواع جديدة من  المبتسرون  في بعض األحيان، يقاوم األطفال

 الطعام ألنهم مروا بتجارب  سيئة في المستشفى من خالل األنابيب أو 

 حول أفواههم. لهذا السبب، قد يكون طفلك بطيئًا في  ألجهزة الطبيةا

 في النمو وزيادة مستمر من أن طفلك يقبول األطعمة الجديدة. تأكد

 .الوزن 

 على المساعدة  تحصلين   متى

 طحين   إذا كان طفلك ال يقبل بسهولة بعض األطعمة الصلبة )مثل •

 .أشهر الُمصحح  ٧( عند عمر األرز الرقيق

 تغذية طفلك أو وزنه التقدم في  بشأن قلقة   إذا كنت  •

 على المساعدة تحصلين   من أين

 طبيبك  •

 فريق التغذية بمستشفى سيري ميمولاير •

The Feeding Team  

604-585-5666 extension 778709 
Surrey Memorial Hospital 13750 – 96th Avenue 

Surrey, BC V3V  1Z2  Fax: 604-585-5568 

 أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات

 

 :لمزيد من المعلومات حول التغذية

 على  ي دخلا healthlinkbc.ca   
 Pregnancy and "والتربية عالمة التبويب "الحمل يحدد 

Parenting’ 

 هذه العناوينراجعي  

 شهًرا ١٢إلى  ٠ من  تربية األطفال •

 أفضل فرصة للطفل  •

 لألطفال الصغار  الخطوات األولى  •

 على  ي دخلا   fraserhealth.ca  
 ’Health Topics' "موضوعات الصحة" تحت عنوان 

 'Pregnancy and Baby‘اختاري "الحمل والطفل الرضيع" 

  بطبيبك اتصلي  

  بفريق التغذية  اتصلي 

   للتحدث إلى اختصاصي تغذية مسجل ٨١١اتصلي على 

 

 على مدار العامين المقبلين، سيتعلم طفلك تناول 

 مجموعة متنوعة من األطعمة الجديدة باإلضافة 

   لبن األم أو اللبن الصناعي.   إلى 

مختلفة     تجربة   قد يمثل  بدء أطعمة جديدة  إن 

 : الوالدة المبكرة لسببين   ألطفال 

 النمو    مرحلة  -

 في وحدة العناية  قضاه     الوقت الذي  -

 المركزة لحديثي الوالدة 

 عند تقديم األطعمة    الُمصحح  العمر    مي استخد 

، وإنما  على تاريخ ميالدهم   ال تعتمد    األطفال  المبتسرين إن مرحلة النمو لدى 

  ٤٠لـ تمتد     تعتمد  على العمر المصحح الذي يأخذ في االعتبار فترة حمل 

عمره االفتراضي إذا كان قد ُولد في   المصحح لطفلك هو ًعا. لذا فإن العمر أسبو 

 اليوم المتوقع للوالدة. 

 الُمصحح    كيفية حساب العمر 

 الُمصحح  العمر  =    رة الوالدة المبك  الفعلي  -   أسابيع  العمر     
  ناقص عدد األسابيع عند الوالدة(   ٤٠)باألسابيع( ناقص )    

 

   ٤٦اآلن    يبلغ و   أسبوًعا   ٣٥كان طفلك قد ُولد عند    على سبيل المثال، إذا 

 أسبوًعا   ٤١أسابيع =    ٥  -أسبوًعا    ٤٦ : لطفلك هو    الُمصحح  فإن العمر   أسبوًعا 

عندما     قد تظهر على طفلك عالمات على استعداده لبدء تناول األطعمة الصلبة 

 .الُمصحح  حوالي  6  أشهر من العمر  يبلغ  

 : يكون الطفل جاهًزا لتناول الطعام الصلب تُظهر أن طفلك قد    عالمات 

 أسه يمكنه  الجلوس  ورفع  ر  -
 رؤية الملعقة وفتح فمه لها   يمكنه  -

 فمه  بلسانه    خارج    ال  يدفع  الطعام  -

 لبدء الطعام الصلب، وليس التاريخ المحدد مةكعال مي هذه األفعالاستخد

  أشهر من العمر الُمصحح.  ٦لبلوغ 
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