
إرضاع طفلك المولود – من الوالدة إىل اليوم العارش 
يولد الأطفال لير�ضعوا ر�ضاعة طبيعية. �ضير�ضع مولودك بين 8 و 12 مرة في اليوم؛ وهذا يعني 

كل �ضاعتين اإلى 3 �ضاعات يومياً. ي�ضطر المواليد اأن ياأكلوا مراراً لأن معدتهم �ضغيرة جداً. ول 
ي�ضتطيعون اإل اأكل مقدار قليل في كل مرة.

1-1.5 ملعقة �ضغرية اأو 
5-7 ملليرت لكل ر�ضاعة 

حوايل 4.5 اإىل 5.5 ملعقة �ضغرية )ر�ضفات فقط(
اأو 22-27 ملليرت لكل ر�ضاعة

12-16 ملعقة �ضغرية اأو      
60-81 ملليرت اأو 2.75-2 

اأون�ضة لكل ر�ضاعة
يتباطئ نموالمعدة بعد اليوم العا�ضر، لي�ضل مقدار كل ر�ضعة 

عادة في حلول ال�ضهر الثالث اأو الرابع اإلى 4 اأون�ضات )118 
ملليتر(.

حجم المعدة في اليوم الأول       حجم المعدة في اليوم  الثالث         حجم المعدة في اليوم العا�ضر

          كرة زجاجية          كرة طاولة       بي�ضة دجاج كبرية جداً
الر�ضاعة من الثدي هي الطريقة ■■

الطبيعية لإر�ضاع مولودك.
كوني �ضبورة بينما يتعلم طفلك ■■

طريقة الر�ضاعة.
اح�ضني واحّبي طفلك خالل ■■

اإر�ضاعه. فاأعلمي اأن طفلك يحب 
النظر اإلى وجهك.

اأطعمي طفلك قبل اأن يتاأفف اأو ■■
ي�ضيح وتجنبي و�ضعه على جدول 

ر�ضاعة �ضارم.
في وقت ما بين اليوم الثامن ■■

واليوم الرابع ع�ضر، �ضي�ضل 
طفلك اإلى طفرة النمو الأولى 

وقد يريد اأن ياأكل اأكثر بكثير من 
العادة. 

ن�ضائح مفيدة حول 
اإر�ضاع مولودك 

عند حلول اليوم الرابع:

ي�ضاعدك ما يخرج طفلك في 
حفا�ضته على التعّرف ما اإذا 

كان مولودك ياأكل بما فيه 
الكفاية. ا�ضاألي  WIC عن ن�ضرة 

ع  “حفا�ضات مولودي المر�ضَّ
ر�ضاعة طبيعية”

اأر�ضعي طفلتك املولودة عندما تريد اأن تر�ضع. 
فيمكن اأن تزحزح ج�ضمها وتلّمظ �ضفتيها ومتّد 

ل�ضانها وجتلب يديها اإىل فمها اأو تتاأفف كثريًا عند 
اجلوع. واإذا طال نومها اأكرث من 4 �ضاعات، فحاويل 

اأن ت�ضتيقظيها من نومها لإر�ضاعها.

■■ ينبغي على مولودك اأن يبّلل 4 حفا�ضات  ويغّوط 
في 4 حفا�ضات كل يوم.

هام! يجب الت�ضال    ■
بطبيب طفلك اإذا كان 

طفلك ي�ضتهلك اأقل من 6 
حفا�ضات في اليوم، اأو ل 
يغّوط مرة واحدة يومياً 

على الأقل في غاية اليوم 
الرابع.

دعوة وزير ال�ضحة للوليات المتحدة اإىل العمل لدعم الر�ضاعة الطبيعية في عام 2011:
ثمة خماطر �ضحية مرتبطة باإر�ضاع املواليد حليبًا ا�ضطناعيًا والفطام املبكر 

من الر�ضاعة الطبيعية.
.WIC  ل�ضتف�ضاراتك، يرجى التحّدث مع العاملين في

جتّنبي ا�ضتعمال القناين 
واللّهايات في ال�ضهر الأول 

اإذا كنت تر�ضعين حليبًا 
طبيعيًا فقط.
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احلليب الطبيعي 
يتمّيز باحتوائه 
لغالبية الأ�ضياء 

املفيدة التي 
يتطلبها الأطفال 
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الحليب الطبيعي طعام كامل ■■
لمولودك

فهو غذاء مثالي للنمو ■■
وال�ضحة

ومن ال�ضهل للطفل اأن يه�ضمه■■
كما يتغّير مع الوقت ليفي  ■■

باحتياجات نمو طفلك
ويحمي طفلك من المر�ض■■
وهو محفوظ دائمًا في درجة ■■

حرارة مثالية
جتّنبي ا�ضتعمال القناين 

واللّهايات في ال�ضهر الأول 
اإذا كنت تر�ضعين حليبًا 

طبيعيًا فقط.

 احلليب الطبيعي
 طعام كامل ومثايل

 ملولودك.

تتقّيد هذه الموؤ�ض�ضة بتكافوؤ الفر�ض في تقديم خدماتها.
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