
 
 الرضاعة مع جیدة لبدایة نصائح

 
 سوف الرضیع ال تتأخري ألنّ  .الوالدة بعد فوراً  صدرك على الرضیع ضعي .1

 التقام علیھ سیصعب و طاقتھ ستنخفض حینھاو  الوالدة من ساعتین بعد ینعس
 .الثدي

 كل على یحتوي ”الحلیب ذھب“ ھذا. "اللّبأ" اسمھ صدرك خرجھیُ  حلیب أول إنّ  .2
 المناعیة الدفاعات كل یعطیھ و حیاتھ من األولى لألیام الضروریة المغذیات
 بأاللّ  فإنّ  لذلك الكرزة بحجم معدة لدیھ الوالدة الحدیث الرضیع إن. الضروریة
 .آخر غذاء أي إلى یحتاج ال الرضیع إن. جداً  قلیلة بكمیات یخرج و جداً  ُمرّكز

 ىحت تنتظري ال و رغبة أبدى كلما صدرك أعطیھ. یطلب عندما الطفل أرضعي .3
 مرة ١٢ إلى ١٠ من یرضع أن الطفل على یجب األولى األسابیع خالل. یبكي
 ً  .األوقات تمییز على القدرة لدیھم لیس الوالدة الحدیثي األطفال إن. یومیا

. كامل لبشك بإفراغھ قام بأنھ تتأكدي لكي یشاء متى الصدر یترك الرضیع دعي .4
 .الدسم الكامل الحلیب على حصل قد أنھ تضمنین الشكل بھذا و

 عتوض و الثدي شكل لھا صناعیة قطعة أي أو المّصاصة أو اللّھایة تستخدمي ال .5
 میةك تقلل و الرضیع ابھ یقوم الذي المص عملیة تشّوش األشیاء ھذه ألنّ . علیھ

 .الحلیب إنتاج على سلبي بشكل تؤثر كما الرضاعة
 تخفف و معدتھ تمأل السوائل فتلك ،الطبیعي حلیبك غیر سائل أي طفلك تعطي ال .6

 .أبداً  تغذیھ وال الرضاعة كمیة تقلل و رغبتھ
 أفضلب تجعلیھ أن حاولي و الثدي التقام كیفیة و الرضاعة وضعیة على انتبھي .7

 رینتشع كنتِ  حال في و الوجع یسبب ال الطفل إرضاع أنّ  تذكري. ممكنة طریقة
 .مساعدة اطلبي، بالوجع

 لجوعا فقط لیس. طلفك احتیاجات من الكثیر تلبیة على یعمل صدرك أن تذكري .8
ً  بل  قةالعال یقوي أنھ كما… النعاس و األمان و الھدوء یعطیھ طفلك إرضاع أیضا

 .بینكما
 اجاتھاحتی بمعرفة لكِ  یسمح مما. والدتھ لحظة منذ طفلك مع التواصل على حافظي .9

 .األمان منحھ و
 طفلك مع ارتاحي. األخرى األمور ثمّ  من ھدوئك و راحتك عن بحثيا .10

 .ابنك اسمعي و نفسك اسمعي. الراحة تمنحیھ لكي
 


