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الطعام الصحي

•تناويل طعا ًما متوازنًا يحتوي عىل أغذية
متنوعة أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
•املئي نصف صحنك بالفواكه والخرضوات.
•اختاري األغذية الغنية باأللياف والحبوب
مثل الشوفان أو القمح الكامل أو األرز
البني.
•اختاري منتجات األلبان التي تحافظ عىل
صحة القلب مثل الحليب أو الزبادي خاليني
الدسم أو الجنب املوزاريلال.
•اختاري مصادر الربوتني الخالية من الدهون
مثل األسامك والطيور والبيض والبقوليات
واملكرسات والحبوب.
•حافظي عىل رطوبة جسمك عن طريق
رشب املياه واملرشوبات األخرى غري املحاله.
•استمري يف اتباع نصائح طبيبك إذا ِ
كنت
تتبعني نظا ًما غذائ ًيا.
•اطلبي من طبيبك تحويلك إىل متخصص
تغذية مسجل إذا كنت قلقة بشأن نظامك
الغذايئ.

الحفاظ عىل نفسك بصحة جيدة

الحفاظ على صحتك
أثناء الحمل وبعده

•حدي من تناول األسامك كبرية الحجم
لتجنب دخول الزئبق إىل جسمك.
تجنبي تناول سمك التايل واملكاريلوحدي من تونة األلباكور (التونة 		
املتامسكة)
تناويل قيتامني
تناويل ًبدل من ذلك ُ 8-12وقية يف الحمل بالحديد
األسبوع من سمك السلمون أو الرتاوت يوميًا
أو الرسدين أو األنشوجة أو الرنجة.
إىل جانب تناول

التامرين الرياضية وزيادة الوزن

الطعام الصحي

•إذا سمح لك طبيبك مبامرسة التامرين
الرياضية ،فليكن هدفك نصف ساعة يوم ًيا
عىل األقل من التامرين (متوسطة القوة).
•تجنبي مامرسة الرياضة أو النشاطات التي
بها خطورة عالية بالوقوع أو االحتكاك
باآلخرين.
•اسأيل طبيبك ما الزيادة يف الوزن املسموح
بها لك أثناء الحمل.

اآلمان الغذايئ

•اغسيل يديك باملاء والصابون قبل تحضري أي
طعام.
•اغسيل الخرضوات والفاكهة جي ًدا قبل
أكلهم أو تحضريهم.
•تجنبي تناول اللحوم الباردة والجنب الطري
غري املبسرت ألنه قد يأوي الليسرتيا ،وهي
نوع من البكترييا الخطرة عىل السيدة
الحامل.
•قويل "ال" للطعام النئ أو غري املطبوخ جي ًدا
(اللحوم والبيض واألسامك)
•اخربي طبيبك إذا كنت تشتهني تناول أشياء
غري الطعام مثل النشا أو الطني أو الكرتون
أو الثلج.
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ماذا تعرفني عن تغذية ال ُر َّ
ضع؟

لكل منا رأي فريد عن تغذية ال ُرضَّ ع كوناه بناء عىل تجاربنا الخاصة وتجارب األشخاص اللذين نعرفهم.
نريدك أن تعريف الحقائق ،كأحد عنارص فريق رعايتنا الصحية ،يك نساعدك عىل اختيار أفضل الخيارات
ألرستك .نستطيع م ًعا أن نساعدك عىل الوفاء بأهدافك الشخصية يف تغذية رضيعك.

تع َّريف عىل الحقائق!

أغلب السيدات
يرضعن طبيعي.

عىل األقل  82%من كل
السيدات يف الواليات
املتحدة األمريكية يرضعن
طبيعي .حتى فيام بني
املجموعات التي يستبعد
أن يرضعن طبيعي،
حوايل  68%أو أكرث يبدأن
بالرضاعة الطبيعية.
الرضاعة الطبيعية هي
املعتادة يف الواليات
املتحدة.

ال يجب أن تكون
الرضاعة الطبيعية
مؤملة.

قد توجد بعض املشقة
يف البداية لكنها مفرتض
أن تكون محدودة
وتذهب يف غضون أسبوع
أو ما قارب من ذلك.
يجب أن يقيمك طبيبك
أو استشاري الرضاعة
الطبيعية إذا استمر األمل
أو كان شدي ًدا.

 4دليل الرتحيب بعضو ارستك الجديد

ال يهم حجم الثدي أو
شكل الحلمة.

يستطيع الثدي الصغري
أن ينتج االحتياج الكامل
من الحليب وأيضً ا يتمكن
األطفال من الرضاعة بال
مشاكل من الثدي الكبري.
يستطيع األطفال أن
يتعلقوا بأنواع كثرية من
الحلامت .رجاء التواصل
مع طبيبك أو استشاري
الرضاعة الطبيعية من
أجل التقييم أذا كان شكل
ثدييك غري معتاد أو لديك
ثديني متباعدين زيادة
أو لديك تاريخ جراحة يف
الثدي أو لو كنت قلقة
بشأن أنسجة ثدييك أو
الحلامت.

الرضاعة الطبيعية ليست
سهلة دامئًا.

تحتاج الرضاعة الطبيعية
مامرسة ودعم ألنها مهارة
جديدة .تحيل بالصرب مع
نفسك ومع رضيعك ألن
كالكام تتعلامن كيفبة امتام
هذه العملية بنجاح .احصيل
عىل مساعدة األصدقاء
واألهل وفريقك الطبي
وتذكري أن تأخذي اليوم
بيومه .فاألمور تصبح أيرس
كث ًريا بعد األيام واألسابيع
األوىل!

يجب أن يرضع املولود
الجديد أثناء الليل.

ال يعرف املولود الجديد
الفرق بني الليل والنهار.
فأنهم ينمون رسي ًعا
ويحتاجون باستمرار إىل
الغذاء سهل الهضم الذي
مينحه لهم حليب ثديك.

يحتوي حليب ثديك
عىل مئات املواد
املغذية التي بدأ
العلامء ت ًوا اكتشافها.

يعد حليب الثدي غذا ًء
ح ًيا متغ ًريا باستمرار مينح
طفلك بكل ما يحتاجه يك
يكرب ويكون بصحة جيدة.
األجزاء الحية يف حليب
ثديك فريدة و خاصة بك.

ال تستطيع بعض
األمهات الرضاعة
الطبيعية ألسباب
صحية أو يكون عندها
صعوبة يف كمية
الحليب.

تستطيع أغلب األمهات
واألطفال أن يرضعوا
طبيعي بنجاح ،ولكن
توجد بعض الحاالت
الصحية التي ال يرجح فيها
الرضاعة
الطبيعية .إضافة إىل ذلك،
قد يحتاج بعض األطفال
حليب أكرث مام يقدمه
لهم الثدي .تستطيعي

يستخدم الرضيع اللسان
والفك وعضالت الوجه
للحصول عىل الحليب من
ثديك ،مام يساعد عىل
منو فمه ووجهه .تختلف
شكل حلمة الزجاجة عن
حلمة الثدي وقد يكون
إدرارها للحليب أرسع
من الثدي ،مام يؤدي
إىل احتاملية اإلفراط يف
التغذية أو تكميم الفم
بالحليب أكرث مع استخدام
القنينة .رجاء تعلم آليات
اإلطعام اآلمن بالقنينة
أول من الطبيب إذا كنت
ً
تريدين استخدامها.

ت غذية ال رضيع

تعمل القنينة بصورة
مختلفة عن الثدي.

اطمئني ،فلك الحق قانونًا
أن ترضعي طفلك طبيعيًا
يف أي مكان عام .تنجح
الكثري من السيدات يف
استخدام شفاطة الحليب
أو يديهم الستخراج
الحليب من ثديهم يك
يتمكن االخرين من إطعام
الطفل أثناء غياب األم.
تحديث مع رئيسك يف
العمل عن خطتك مبك ًرا
واحصيل عىل املساعدة من
املوارد املتاحة.

عن املوارد املتاحة للمساعدة يف
تستطيعني تقديم
الرضاعة الطبيعية لطفلك اإلقالع عن التدخني.
حتى إذا كنت تدخنني أو التدخني من الدرجة الثانية
تتناولني العقاقري.
لديه مخاطر عىل طفلك
ويسبب العديد من املشاكل
تعترب بعض العقاقري آمنة
الصحية ألن الكيامويات
االستخدام أثناء الرضاعة
املوجودة يف السجائر تدخل يف
الطبيعية ،لكن ليس كل
حليب الثدي .إذا كنت تدخنني،
العقاقري .يستطيع طبيبك
تحديد ما إن كانت أدويتك مازال
أو عاداتك آمنة للرضاعة
يُفَضَ ل الرضاعة الطبيعية عن
الطبيعية أم ال .قد يزيد
انعدامها .تحديث مع طبيبك عن
حليب الثدي .إذا كنت
املوارد املتاحة للمساعدة يف
تدخنني ،مازال
اإلقالع عن التدخني.
يُفَضَ ل الرضاعة الطبيعية عن
انعدامها .تحديث مع طبيبك
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Infant Feeding

مبعاونة فريقك الطبي
التوصل إىل أفضل خطة
إطعام لرضيعك.

تستطيعني مامرسة
الرضاعة الطبيعية يف
األماكن العامة كام
تستطيعني العودة إىل
العمل أو الدراسة مع
استمرارك يف الرضاعة
الطبيعية.

التحضير إلقامتك في
مركز األمومة
هل تعلمني؟
الدوال هو شخص خبري
بوفر الدعم الجسدي
والعاطفي واملعلومات
بشكل مستمر للمرأة
الحامل قبل واثناء وبعد
الوالدة من اجل تحقيق
تجربة والدة سليمة
ومقنعة.
تقدم العديد من
املجتمعات الصغرية
خدمات الدوال مجانًا أو
بتكلفة مخفضة.
اسأيل عن املصادر أو
راجعي صفحة .22

املخاض والوالدة
تسكني األمل
تحديث مع طبيبك عن خياراتك املتاحة لتسكني األمل
أثناء املخاض وتعريف عىل منافع وأرضار كل خيار.
توجد طرق كثرية للمساعدة يف التغلب عىل آالم
املخاض ال تتضمن عقاقري.
لتقليل مشقة املخاض املبكر ،جريب:
• التنفس العميق ،مع
الرتكيز عىل األشياء املبهجة.
• الحركة والسري
• التدليك واالسرتخاء
• الكامدات الدافئة
والضامدات الباردة
• الدعم املستمر من
شخص تثقني به
يجد الكثري من السيدات أنه أيرس عليهن مواكبة آالم
املخاض املبكر يف املنزل.
اتبعي ارشادات طبيبك عن توقيت الذهاب إىل املستشفى.
.

ية 7
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أيضا لو مارس رشيكك
عظيم ً
التالمس الجسدي مع املولود
السائل املوجود عىل جلد حديثي الوالدة
مفيد لهم – فهو يقي جلدهم من العدوى
ويساعد يف تدفئتهم.

عظيم أيضً ا لو مارس رشيكك
التالمس الجسدي مع املولود

يكون أغلب املواليد مستعدين للرضاعة الطبيعية
خالل الساعة األوىل.
استمري يف تكرار مامرسة التالمس الجسدي
مع رضيعك يف األسبوع األول.
تأكدي دامئًا أنك تستطيعني رؤية وجه طفلك للتأكد أن
لونه جيد ويتنفس طبيعي.
جمعية كارولينا العاملية للرضاعة الطبيعية 7

مركز الوالدة

التالمس الجسدي مع املولود
ابقي رضيعك داف ًئا وآم ًنا
يجب وضع طفلك عىل جسدك
مبجرد والدته.
بعض املستشفيات تسمح
بالتالمس الجسدي مع املولود
بعد العملية القيرصية يف غرفة
العمليات.

فوائد التالمس الجسدي
يحافظ عىل طفلك دافئًا
تيسري التواصل والرضاعة
الطبيعية
تيسيري التأقلم عىل
طفلك
يحافظ عىل مستوى
السكر يف الدم لدى
طفلك مرتف ًعا
يساعد عىل تنظيم
التنفس

هل تعلمني؟

يرتاح طفلك عندما
تكونني بقربه.
رائحتك وصوتك يهدئانه

مساكنة

يعد مفي ًدا لك ولطفلك أن تكونوا يف نفس الغرفة
يف الصباح واملساء طوال مدة املستشفى ،إال إذا
ُوجدت حالة صحية تستدعي غري ذلك.

فوائد املساكنة
تيسري تعلم أشارات الجوع
لدى طفلك.

فكري يف شخص راشد ذو ثقة يستطيع أن يكون
معك يف غرفة املستشفى يف كل األوقات يك
يساعدك وأنت تتعلمني كيفية رعاية مولودك الجديد

تيسري رضاعة طفلك يف أي
وقت يجوع.

إذا شعرت بالعجز عن رعاية طفلك بأمان ،اطلبي
املساعدة من العاملني باملستشفى.

تيسري توطيد العالقة بينكم
وتنمية تعارفكم ببعض.

ميكن امتام االستحامم يف غرفتك!

يعلمك كيفية رعاية طفلك.
يشجع إدرار الحليب.

.

أول استحامم للرضيع
يُفَضَ ل تأخريه حتى يتعود رضيعك عىل حياته خارج الرحم.

املزيد من النوم والراحة
لك.
بكاء أقل لطفلك.

9

 8دليل الرتحيب بعضو ارستك الجديد

االستدالل بإشارات الجوع للتغذية
اتَّبعي دالالت طفلك

االستجابة إلشارات طفلك تساعده عىل الشعور باآلمان وأنه ُمعتنى به ،كام
يشعره بالرضا واالرتياح .األطفال يعرفون ماذا يريدون – اإلنصات لهم يساعد
عىل الوقاية من التغذية الزائدة أو القليلة.

عالمات الجوع

عالمات الشبع

العالمات التي تعني أن طفلك مستعد للطعام

العالمات التي تعني أن طفلك قد شبع

• رفرفة العينني  /االستيقاظ من النوم
• التمريغ يف الثدي
• فتح الفم ولف الرأس
• جلب اليد إىل الفم
• مصمصة اللسان أو اليد
• قبضة يد محكمة يف وسط الصدر

• بطء الرضاعة
• يستدير وجهه
• اسرتخاء الذراعني ،والبعد عن الجسد
• التوقف عن الشفط
• النوم

• البكاء – إذا انتظرت حتى يبيك طفلك يك ترضعيه ،قد يكون
أول
متضايق زيادة فال يرضع .إذا كان هذا هو الوضع ،هدئيه ً
بالهدهدة من جنب إىل جنب أو حاويل التالمس الجسدي.

مركز األمومة

"أنا جائع!"
مثال لطفل يجلب يده إىل فمه.

راقبي طفلك وليس الساعة

املسكتة

املسكتة قد تخبئ العالمات
التي تفيد بأن طفلك مستعد
للرضاعة
تجنبي استخدام املسكتة
حتى رسيان عملية الرضاعة
الطبيعية بصورة جيدة لك
ولرضيعك

معدة حديثي الوالدة
صغرية جدً ا!

يف البداية ،قد توجد بعض األوقات
التي يرضع فيها الطفل كميات صغرية
غالبًا طوال الوقت .هذا طبيعي.
الرضاعة املتواترة تساعد عىل إدرار
الحليب بكميات جيدة لك.
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الرضاعة الطبيعية
معلومات ونصائح
هل تعلمني؟

ال يحتاج حديثو الوالدة
املاء عندما يكون الجو
حا ًرا بالخارج .حليب
ثديك مينحهم كل
الرتطيب الذي تحتاجه
أجسامهم.

الرضاعة الطبيعية املبكرة
والحرصية :حليب ثديك
وال شئء آخر

تبدأ الرضاعة الطبيعية املبكرة يف غضون
ساعة من وقت الوالدة
• تساعد عىل تقليص الرحم وت ُبطئ
النزيف (مهم لتعافييك).
• مينح أجسام مضادة وغذاء لطفلك.
تعني الرضاعة الطبيعية الحرصية أن
الطفل سيحصل عىل كل غذائه ورشبه
من الرضاعة الطبيعية .من املرجح أن
ال يتلقى طفلك أي شئ يف الستة أشهر
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األوىل غري حليب ثديك .تحديث مع
فريقك الطبي عن احتياجاتك الفردية
وأهدافك لتغذية الرضيع.
ملاذا ال يحصل الرضيع عىل أي أغذية أو
سوائل أخرى ملدة  6أشهر؟
• يؤسس إمداد حليب جيد ويحافظ
عليه.
• يحمي طفلك من األمراض.
يحتوي حليب ثديك عىل كل شئ
يحتاجه طفلك لينمو قويًا وبصحة
جيدة ،ويتغري وفقًا إىل احتياجات
طفلك!

فوائد الرضاعة الطبيعية
لألم
• مريح  -دامئًا دافئ وجاهز
• رسيع – ال حاجة للرشاء أو
التحضري
• يقلل من فرص االصابة مبرض
الثدي واملبايض بالرسطان ومرض
السكري من الدرجة الثانية.
• يساعد جسدك عىل التعايف بعد
الوالدة
• يزيد املدة قبل حدوث حمل تايل

للطفل
• الحليب األويل (اللبأ) هو
أفضل أول غذاء للطفل
• يقدم أجسام مضادة للطفل
ليساعد عىل محاربة األمراض
• سهل الهضم – غازات
وتقلصات أقل

هل تعلمني؟
لدى األطفال اللذين يرضعون طبيع ًيا
خطورة أقل من متالزمة موت الرضع املفاجئ

تجنبي استخدام حليب
املتابعة وحليب الفطام
الصناعيني لألطفال عمر 6
أشهر فأكرب
فتلك األنواع من الحليب
مكلفة ومحتوى السكر بها
عال وغري رضورية

نصائح ومعلومات

هذه الحاالت أقل شيو ًعا عند األطفال اللذين يرضعون طبيع ًيا
• التهاب األذن
• التهابات املعدة
• إسهال
• زيادة الوزن والبدانة
• التهاب رئوي
• رسطان األطفال
• مرض السكري
• أمراض القلب
• متالزمة موت الرضع
املفاجئ

استكامل الرضاعة الطبيعية
ابديئ يف عرض أنواع أخرى من الطعام بعد رضعة كاملةعندما يبلغ طفلك  6أشهر من العمر .تنصح
األكادميية األمريكية لطب األطفال باستكامل الرضاعة الطبيعية عىل األقل للسنة األوىل وبعد ذلك طوال ما
ترغبني أنت وطفلك يف ذلك .استمرار الرضاعة الطبيعية مفيد لنمو طفلك وللوقاية من األمراض لكام أنتام
االثنني.
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الوضعية والتثبيت

العثور عىل الوضع املناسب ِ
لك
املامرسة تؤدي إىل اإلجادة!
العثور عىل األوضاع املناسبة لك.
تعلق فم الطفل بالحلمة جي ًدا يساعد عىل
الوقاية من آالم الحلمة ويساعد طفلك عىل
شفط الحليب.
تأكدي من أنك تشعرين بالراحة.

البداية :اﺗﻜﺌﻲ إﻰﻟ اﻟﻮراء
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ وﺑﻄﻨﻚ مالصقة ﻟﺒﻄﻦ رﺿﻴﻌﻚ ﻫﻮ أﻛﺮﺜ ﺷﻴﺊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻔﻌﻠﻴﻨﻪ
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ رﺿﻴﻌﻚ إﺷﺎرات ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ
ﺛﺪﻳﻚ ،ﺳﺎﻋﺪﻳﻪ ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻔﻪ وﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﻪ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﺛﻨﺎء اﻹﺗﻜﺎء إﻰﻟ اﻟﻮراء ﺑﺮاﺣﺔ ﻳﺘﺎﻤﻰﺷ ﻣﻊ ﻏﺮﻳﺰة
ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اﻹﺗﻜﺎء إﻰﻟ اﻟﻮراء

أوﺿﺎع أﺧﺮى

ﺣﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻰﻠ اﻟﺬراع
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
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حمله مثل كرة القدم
االمرييك

حمل الطفل عىل الذراع

اﻻﺗﻜﺎء إﻰﻟ اﻟﺠﻨﺐ

نصائح لتعلق فم طفلك بالحلمة يف أي وضع
• اسندي رأس الطفل.
• تجنبي مسك ظهر رأس الطفل – دعيه يتحرك كام يريد.
• يجب أن تكون أذن الطفل وكتفه وأفخاذه يف خط مستقيم.
• ساعديه ،عندما يفتح فمه عىل وسعيه ،عىل إدخال الحلمة فيه ،اتكئي إىل الوراء
واسرتخي إذا كنت محنية إىل األمام.
أول يف الثدي.
• يجب أن يحك ذقن الطفل ً
• تأكدي بأن الحلمةدخلت بعمق يف فم الطفل.
• قد تلمس أنف الطفل الثدي أثناء تعلق فمه بالحلمة بعمق.
نصائح لبداية جيدة
• ابديئ الرضاعة الطبيعية بأرسع ما ميكن بعد الوالدة.
• ارضعي طفلك كث ًريا – كلام أظهر عالمات الجوع (عىل األقل  8مرات يف  24ساعة)
• تجنبي اعطائه مسكتة أو قنينة حتى تتأكدي بأن الرضاعة الطبيعية ترسي عىل ما يرام.
• اطلبي املساعدة من املمرضة أو استشارية الرضاعة الطبيعية.
• راقبي طفلك – وليس الساعة – يك تعريف متى يجب أن ترضعيه.
• تدليك الثدي والضغط عليه أثناء الرضاعة يساعد عىل إدرار الحليب مام يساعد الطفل عىل الرضاعة.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻤﻟﺼﺎدر اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ ﻋﻰﻠ اﻹﻧﺮﺘﻧﺖ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻳﺪي ﻹدرار اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻦ
اﻟﺜﺪي ﻣﻔﻴﺪة:
http://bit.ly/ExpressionVideo
http://bit.ly/ExpressionVideo2

تعلمي إدرار الحليب باستخدام األيدي
• استخدام األيدي إلدرار الحليب من الثدي هو طريقة إلرضاع
الطفل أو لتخزين الحليب واستخدامه الحقًا.
• ستكون الكمية مجرد نقاط يف البداية ثم ستزيد مع زيادة كمية
الحليب يف ثديك.
أيضا إنزال نقطة حليب عىل ثديك يك يشمها الطفل
• ميكنك ً
ويتذوقها قبل الرضاعة.
• ميكن الستخدام األيدي إلدرار الحليب من الثدي أن يزيد من كمية
الحليب لديك ويشجع الحليب املشبع عىل الوصول أرسع.

اﻧﺘﺎج ﺣﻠﻴﺐ ﺛﺪﻳﻚ واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ
الحليب األويل من ثديك (اللبأ) سميك
ولونه ذهبي .الحليب األويل يأيت بكميات
صغرية ج ًدا – ولكنه غني باملواد املغذية
والربوتينات التي تقوي جهاز طفلك
املناعي.

سيتغري حليبك عرب  3-5أيام األوىل ليكون
بكميات أكرب وسيكون أنضج وسيكون به مياه
أكرث لرتوي عطش طفلك.

مضلل
عندما تزيد كمية الحليب ،نسمي هذا بأن الحليب "يأيت" ،ولكن هذا ً
ألن ثديك مل يكن فارغًا قبل ذلك – فبه حليب بالفعل.

هل تعلمني؟
قد يقلل استخدام
الحليب الصناعي
من معدالت
انتاجك للحليب
الطبيعي .

افرغيه أو افقديه
• انتاج الكمية الكاملة من الحليب تتطلب تفريغ الثدي
من الحليب باستمرار.
• لو مل يُ َف َّرغ الثدي من الحليب ،فالرسالة التي تصل إىل
جسمك تفي بأن ينتج حليب أقل.
• يجب أن تدلييك الثدي أو استخدام األيدي إلدرار
الحليب أو جهاز شفط الحليب لتفريغ الثدي من الحليب
(لالستمرار يف انتاج الحليب) يف حالة انفصالك عن طفلك
يف أوقات معينة.

قصة تونيا
مل تكن تونيا تريد يف البداية الرضاعة الطبيعية ألنها سمعت أنها مؤملة .لكن مع كل الفوائد
الصحية لها ولطفلها ،قررت املحاولة .حاولت بعد والدة طفلها ،وكام توقعت ،فقد آملتها حلامتها
نو ًعا ما .ساعدتها استشارية الرضاعة الطبيعية و استشارتها ألقرانها عىل العثور عىل مصدر األمل
والقيام ببعض التعديالت لتقليل املشقة .ساعدها هذا ولكن بعد ميض بضعة أيام شعرت بأمل
يف كال الثديني .مرة أخرى نالت املساعدة من أحد املهرة يف هذا املجال واستطاعت االستمرار يف
الرضاعة الطبيعية .يف غضون أسبوعني ،ذهبت كل اآلالم ومل تعد ثانية .مازالت ترضع تونيا طبيعي
بعد ميض سنة وهي سعيدة أنها استمرت يف الرضاعة الطبيعية – فالرضاعة الطبيعية كانت
تستحق املشقة األوىل.
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العالمات التي تفيد بأن طفلك ينال الحليب الكايف
• طفلك ملتصق بثديك وأنت مرتاحة أثناء الرضاعة.
• يرضع طفلك بنمط منتظم يف الشفط والبلع.
• يلني ثديك أثناء الرضاعة.
• طفلك ر ٍ
اض بعد الرضاعة.
• متايش البول والرباز لدى طفلك مع املعلومات التي
عرفتيها يف مركز الوالدة.
• تغري براز طفلك من األسود املائل إىل االخرضار
إىل أصفر شاحب ول َِي وذو مظهر مشابه لل َحب
يف األسبوع األول (عندما يكون الطفل معتمد عىل
الرضاعة الطبيعية فقط).

• وزن طفلك عادي وصحي وفقًا الستشارية
الرضاعة الطبيعية أو متخصصني الصحة
اآلخرين.

من الشائع لألطفال أن يفقدوا وزن يف أول
أسبوع من حياتهم.يجب أن يعودوا إىل وزن
الوالدة بحلول اليوم .10-14

• يأكل طفلك أقل من  8مرات يف  24ساعة.
• طفلك خامل جدا ً أثناء الرضاعة.
• إرضاع طفلك مؤملًا.
• ال يبدو طفلك ر ٍ
اض أب ًدا.
• تستمر جلسات الرضاعة أكرث من ساعة.
• ثديك متحجر ومشدود ومؤمل (محتقن).
• ال يستطيع طفلك االلتصاق بثديك واملكوث
ملتصقًا به.

• مل يستعيد طفلك وزن الوالدة بعد ميض
أسبوعني من عمره.
• لست متأكدة أن طفلك يرضع جي ًدا.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اتصيل بطبيبك يف حالة:

أ ب ت

فلرناجع :ما السبب
وراء تلك املامرسات
الحفاظ عىل نفسك بصحة جيدة

• يساعد عىل منو الطفل
• يقي الطفل من العيوب الخلقية
• يساعدك عىل الشعور بحالة جيدة

التالمس الجسدي

املساكنة  24ساعة يوم ًيا يف املستشفى

• يحافظ عىل طفلك دافئًا وشاعرا ً باآلمان.
• يساعد عىل الحفاظ عىل مستوى السكر
يف دم طفلك مرتف ًعا وانتظام تنفسه.
• تيسيري التواصل والرضاعة الطبيعية.
• يساعد عىل تهدئة الطفل.

• يسهل التعرف عىل إشارات الجوع لدى
الطفل.
• يسهل التواصل والتعرف عىل بعضكام.
• يساعدك عىل تعلم كيفية رعاية طفلك.
• يشجع إدرار الحليب.

الرضاعة الطبيعية

• يساعد عىل جلب الحليب بكميات جيدة.
• الوقاية من التغذية الزائدة أو القليلة.
• تساعده عىل الشعور باآلمان وأنه ُمعتنى
به.
• يساعده عىل الشعور بالرضا واالرتياح.

• تقدم أجسام مضادة نافعة لصحة الطفل.
• تقدم التغذية املمتازة.
• تحمي األم من األمراض.
• تساعد عىل ابطاء نزيف ما بعد الوالدة.
• سهل الهضم عىل الطفل.

اعطيه حليب ثديك فقط

• يحافظ عىل معدالت الحليب يف ثديك
مرتفعة.
• يحمي الطفل من األمراض.
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اإلرضاع استشا ًدا بإشارات الجوع

الوصول إىل تعلق فم الطفل بالحلمة
جيدً ا
• يقي من آالم الحلمة وتهتكها.
• يساعد الطفل عىل الحصول عىل حليب
أكرث.
• تحسني انتاج الحليب.

العودة إىل املنزل
مع مولودك الجديد
األسابيع األوىل القليلة
تغريات لألرسة كلها

خططي للمكوث يف املنزل مع أرستك بعد
الرجوع من املستشفى.
تأكدي من تناولك سوائل بكميات كبرية
وتناولك الطعام والحصول عىل الراحة.

اهتمي فقط بنفسك و بطفلك .اتريك كل
املسوؤليات األخرى.
حدي من الزائرين ومن املكاملات الهاتفية.

ابني قريتك

كوين شبكة ملساعدتك قبل والدة طفلك ،فكري يف ترك أطفالك االخرين يف روضه او
بحيث ميكنهم مساعدتك عند عودتك إىل مركز رعاية.
املنزل (فكري يف جريانك وزمالئك يف العمل رتبي توصيلك إىل مواعيدك أو مشاويرك
وأصدقائك وأرستك).
األخرى مبك ًرا.
اطلبي من أحد معارفك أن يرتب توصيل ابحثي عن مكان لقاء مجموعات دعم ما بعد
وجبات لك وألرستك عىل نحو متكرر.
الوالدة يف منطقتك واعريف وقت مقابالتهم.
قويل ألرستك أنك ستحتاجني إىل الحصول حزينة أو قلقة؟ لست وحدك .تحديث مع
عىل أكرب قدر من النوم وأنك ستحتاجني طبيبك عن مشاعرك .اطلبي املساعدة مبك ًرا،
مساعدة يف املهام املنزلية مثل غسيل
ال تنتظري.
املالبس ونظافة املنزل.

قد تكون
االستجابة
الحتياجات
مولودك الجديد
صعبة.
تحيل بالصرب عىل
نفسك يف هذه
األوقات.
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يف املنزل مع الطفل

الصحة العقلية يف الحمل وبعد الوالدة
يشعر الكثري من السيدات بتغري طفيف يف مزاجهم بعد الوالدة .مير
حوايل 15-20%من السيدات باكتئاب شديد أو قلق مريض وتستمر األعراض
بشكل عام أكرث من أسبوعني أثناء الحمل أو أكرث من سنة من بعد الوالدة.
إذا كنت تعانني ،اعريف أنك لست وحدك ،وأنك لست السبب .ستتحسنني
باملساعدة.تحديث مع طبيبك .قد تحتاجني إىل مساعدة أكرث يف الوفاء باحتياجات
الرعاية بطفلك الجديد ويف العناية بصحتك .لدى الجمعية الدولية لدعم ما
بعد الوالدة معلومات مفيدة ورقم هاتف للمساعدة (اطلع عىل املصادر يف
صفحة .)22

االستعداد ملقدمي
الرعاية اآلخرين

العودة إىل العمل أو املدرسة
تحديث مع رئيسك عن خططك بعد الوالدة
اعريف كل االجازات املتاحة لك واستفيدي منها.
اخربي رئيسك أنك ستستكملني الرضاعة
الطبيعية بعد عودتك إىل العمل.

القليل من
التخطيط
له أثر كبري

ذكريهم بأن الطفل الذي يرضع طبيعي أقل
عرضة لألمراض ،وبالتايل فإنك لن تغيبي كث ًريا
عن العمل.
اعريف إذا ما كان بإمكانك احضار طفلك إىل
العمل أو إن كان يوجد دور رعاية أطفال يف
عملك.

رتبي استخدام شفاط الحليب
اسأيل رشكة التأمني الصحي لديك عن أهليتك
للحصول عىل شفاط حليب كهربايئ خاص بك.
قد يوجد يف املستشفى أو صاحب العمل أو
مكتب و.ي.ك .املحيل شفاطات حليب لإليجار.
أيضا شفاطات حليب يدوية.
كام يوجد ً
اختيار دور رعاية أطفال
ابحثي عن مكان قريب لرعاية األطفال يك
تستطيعي زيارة طفلك أثناء اليوم لرتضعيه.
ابحثي عن مقدم رعاية يدعم الرضاعة الطبيعية
ويعرف عن كيفية تخزين الحليب وإرضاع حليب
الثدي.
ماريس إدرار الحليب باستخدام يديدك ،وتخزينه،
واستخدامه الحقًا
ابديئ يف استخدام يديك إلدرار الحليب وإرضاع
طفلك بالقنينة بعد التأكد أن الرضاعة الطبيعية
من الثدي ترسي عىل ما يرام .ابديئ املامرسة عدة
أسابيع قبل الرجوع إىل العمل.

اعريف مكان غرفة الرضاعة يك تستخدميها
اطلبي من رئيسك املساعدة لتحديد مكان
للرضاعة إن مل يكن بالفعل يوجد مكان قريب.
يجب أن يكون بها مقعد مريح ،وكبس كهرباء
وباب خاص (ليس الحامم) .مطلوب من أغلب
أماكن العمل قانونًيا توفري مكان لك لشفط
الحليب من الثدي.
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إذا كنت تستحدمني شفاط حليب ،تأكدي أنه
الحجم الصحيح – ال ينبغي أن يكون مؤملًا .تأيت
الكامليات البالستيكية امللحقة بالشفاط بعدة
مقاسات.
اجمعي حليبك ،واكتبي التاريخ عليه وخزنيه يف
مجمد الثالجة يف الخلف بكميات صغرية (حوايل 2
وقية يف العبوة).
دعي مقدم رعاية آخر يعطي طفلك حليبك ببطء
يك يتمكن طفلك من إظهار عالمات الشبع.

فقط للرشكاء واألحباب

الرضاعة الطبيعية مجهود مشرتك
امنحي الراحة لألم والطفل
تعلمي عن الرضاعة الطبيعية مبك ًرا
اطلبي أن تتناقيش مع طبيبك عن الرضاعة تأكدي من أن األم مرتاحة أثناء الرضاعة
الطبيعية .يجب أن يبدأ هذا قبل الوالدة .الطبيعية وأنها أكلت ورشبت ما يكفيها.
قدمي لها صينية من الوجبات الخفيفة
احرضي محارضة عن الرضاعة الطبيعية مع واملاء التي تستطيع الوصول إليها بسهولة.
األمهات الحوامل اآلخريات حولك.
تكلمي مع املولود الجديد وغني وهمهمي
اعريف مكان مجموعة دعم قريبة منك.
له بصوت خافت هادئ وانظري له يف
عينيه.
ادعمي األم الجديدة يف حياتك
تواصيل مع الطفل عن طريق تحميمه
قليل عدد الزوار يف األسابيع األوىل من
حياة الطفل .قد تشعر األم بأنها مغمورة والتالمس الجسدي معه واحمليه يف حاملة
حمل الطفل وتعلمي كيفية تدليكه.
خاصا مع طفلها يك
وستق ِّدر قضاء وقتًا ً
تتعود عليه.
ساعدي يف مهام املنزل مثل تحضري الطعام،
وتفريغ سلة املهمالت وسلة الحفاضات
املستعملة ،وتنظيف املنزل.
ساعدي األم يف الوصول إىل أهدافها يف
الرضاعة الطبيعية وساعديها يف الحصول
عىل مساعدة خارجية إذا كان لديها
مشاكل.

اطلعي عىل
املصادر
صفحة .22
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قصة كيفني
كيفني كأب ألول مرة كان متحمس لرعاية طفله .فكر كيفني أن اعطاء القنينة ألبنه سيعطي رشيكته
بعض الراحة وسيساعد طفله عىل التعرف عليه .إنه أراد أن يدعم رشيكته لكنه تعلم أن إعطاء الحليب
الصناعي لحديثي الوالدة يعطل اآللية الطبيعية للرضاعة الطبيعية ،وقد يقلل من كمية الحليب الذي
ينتجه الثدي .مازال كيفني ملتز ًما بدعم رشيكته يف الرضاعة الطبيعية .اآلن هو مستمتع بوقته يف
استكشاف األشياء املختلفة الكثرية التي يستطيع فعلها لالرتباط بطفله .أكرث األشياء املفضلة لديه إىل اآلن
هو حمل طفله عىل صدره للتالمس الجسدي.

دواعي القلق
الشائعة

اتصل بطبيبك يف أي وقت تقلق فيه عىل صحة طفلك
لست متأكدة أن عندي حلي ًبا كاف ًيا
سبب شائع النخفاض معدل الحليب هو قلة مرات الرضاعة .قد يحتاج طفلك ،يف األيام واألسابيع األوىل ،إىل
الرضاعة مرة أو أكرث كل ساعة أو ساعتني 12 .رضعة يف  24ساعة ليس بالشئ الغريب .إرضاع طفلك بناء
عىل اإلشارات التي يفعلها يساعد عىل جلب كمية كاملة من الحليب واملحافظة عليها .سبب آخر النخفاض
معدل الحليب هو عدم تعلق فم الطفل بالحلمة جي ًدا وبالتايل فإنه ال يشفط كل الحليب الذي بإمكانه
الحصول عليه .إذا كنت تظنني أن طفلك ال يحصل عىل حليب كايف ،رجاء طلب املساعدة من طبيبك أو من
استشارية الرضاعة الطبيعية .راجعي القامئة يف صفحة " 15اتصل بطبيب طفلك يف حالة"
أعتقد أن طفيل مازال جائ ًعا بعد الرضاعة الطبيعية
كل األطفال ميرون بأوقات بكاء وقلق خالل النهار والليل .ستوجد أوقات أثناء اليوم ستالحظني فيها ازدياد
قلق طفلك .هذا طبيعي وقد ال يكون بسبب الجوع .قد يسبب الهضم غري مكتمل النضج االنزعاج للعديد
من األطفال حديثي الوالدة .رجاء االتصال بالطبيب أو استشارية الرضاعة الطبيعية إذا كان طفلك منزعج
بعد جلسة كاملة من الرضاعة الطبيعية أو إذا مل يكن يزيد وزنه ،يك يحددوا ما إن كان طفلك يحصل عىل
حليب ٍ
كاف أم ال أثناء جلسة الرضاعة.
طفيل يواجه مشاكل يف الرضاعة
تعد الرضاعة الطبيعية لكثري من األمهات واألطفال فن يُتَ َعلَم ويتطلب
الكثري من املامرسة والدعم .عادة يتيرس األمر كث ًريا عندما تتمكنان منه
ويكون أكرث متعة .قد يساعدك الحصول عىل املساعدة من صديقة ترضع
طبيعي أو مجموعة دعم لألمهات أو زميلة تستشرييها أو استشارية الرضاعة
الطبيعية عىل الوصول إىل أهدافك يف الرضاعة الطبيعية.
الرضاعة الطبيعية مؤملة
يجب أن تكون املشقة التي تشعرين بها أثناء الرضاعة الطبيعية محدودة.
فالرضاعة الطبيعية املؤملة ليست بالشئ العادي .أحيانًا كثرية يقل أمل
الرضاعة الطبيعية بتحسني تعلق فم الطفل بالحلمة .رجاء االتصال
باستشارية رضاعة طبيعية إذا كانت حلامتك ملتهبة ج ًدا أو متشققة أو
تنزف من أجل تقييم الرضاعة لديك يف أحد جلساتك .يف الوقت الحايل،
ميكنك مراجعة صفحات  12و 13وحاويل أن تتأكدي أن تعلق فم طفلك
بالحلمة يف الوضع الصحيح.
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أعتقد أن استخدام الحليب الصناعي سيحل مشاكيل
إذا كنت محتارة بخصوص هذا القرار ،رجاء االتصال
باستشارية الرضاعة الطبيعية أو طبيبك من أجل
إعادة تقييم أهدافك من الرضاعة الطبيعية .مهم
أن يظل طفلك بتغذية جيدة وأن قراراتك قامئة بناء
أيضا أن تشاريك خططك يف تغذية طفلك مع فريقك الطبي
عىل دراية كاملة بكل املعلومات .مهم ً
ألنهم قد يقدموا لك املعرفة التي تحتاجينها شخص ًيا للوفاء باحتياجاتك .قد يقلل إعطاء أي كمية من
الحليب الصناعي انتاجك من الحليب .عىل الرغم مام تسمعينه أو تقرأينه ،فإن الحليب الصناعي ليس
حل للقلق أو الغازات أو البصق .فتلك الترصفات شائعة عند كل األطفال .يصعب أحيانًا هضم الحليب
ً
الصناعي عىل بعض األطفال ،مام قد يزيد من مشقة طفلك.
ثدياي متورمان ،ومتحجران وثقال مؤملان
إذا كان هذا شعور ثديك فهو محتقن .فمع تغري الحليب من اللبأ إىل الحليب الناضج يف األيام التالية
للوالدة ،قد تتورم أنسجة الثدي ،وقد يصعب إخراج الحليب من الثدي نتيجة هذا التورم .يساعد
تدليك الثدي ،أو استخدام األيدي الستخراج الحليب أو استخدام كامدات الثلج عىل الثدي عىل تقليل
اإلحساس باألمل والتورم .إطعام رضيعك باستمرار يساعد عىل رسيان الحليب أثناء هذا الوقت ،وأنت
ستشعرين بتحسن يف خالل يوم أو يومني .رجاء االتصال بطبيبك فو ًرا يف حالة شعورك بالحمى أو
وجدت بقع حمراء عىل ثديك أو لو مل يستطع طفلك تعليق فمه بالحلمة جي ًدا وشفط الحليب.
طفيل يبيك كث ًريا
البكاء هو طريقة طبيعية وعادية لدى األطفال للتعبري عن أنفسهم .قد يعني أنه يوجد شيئ يشعرهم
أيضا أن الطفل يحتاج
بعدم الراحة مثل النشاط الزائد أو حفاضة غري نظيفة أو وجع بالبطن .قد يعني ً
أن يكون بالقرب منك .فاألطفال الجائعة تبيك ،لكنه عالمة متأخرة لإلشارة إىل الجوع (انظري صفحة
 .)9من الطبيعي أن تالحظي ازدياد يف مدة بكاء الطفل حتى عمر شهرين ،ثم سيقل بعد ذلك .إذا
كنت تجدين صعوبة يف التعايش مع بكاء طفلك ،اطلبي املساعدة من رشيكك أو أرستك أو أصدقائك
أو طبيبك .أب ًدا ال تهزي الطفل .جريب التالمس الجسدي والضوضاء الخافتة.
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طفيل يستيقظ كث ًريا يف الليل
االستيقاظ بالليل طبيعي وصحي لحديثي الوالدة .فالرضع ال يعرفون الفرق بني النهار والليل بعد.
عندما يستيقظ طفلك بالليل قد يكون غري شاعر بالراحة أو جائع أو يحتاج مساعدة يك يستغرق يف
النوم ثانية .احميل طفلك عن قرب وأنت تقررين ماذا يريد .اتبعي دامئًا ارشادات النوم اآلمن وتجنبي
النوم مع طفلك عىل األريكة أو عىل مقعد .راجعي صفحة  23لالطالع عىل مصادر اإلنرتنت عن نوم
الطفل.

مصادر الدعم

مصادر املساعدة يف كل أنحاء الدولة عىل بعد أطراف أصابعك

العنف املنزيل
الخط الهاتفي ملؤسسة العنف املنزيل القومية
www.thehotline.org
للمساعدة الرسية  24ساعة يوم ًيا800-799-SAFE
االكتئاب والتقلبات املزاجية
املؤسسة الدولية لدعم ما بعد الوالدة
www.postpartum.net | 800.944.4773
أسئلة عن الحمل والوالدة
الماز الدولية l www.lamaze.org
الدوال يف أمريكا الشاملية
http://www.dona.org

األبوة واألمومة لألطفال يف عمر امل راهقة
املبادرة الصحية الجنسية لألطفال يف عمر امل راهقة
www.shiftnc.org/resources/for-young-parents
املخاض املبكر والوالدة قبل األوان
مارش اوف داميز
www.marchofdimes.org/complications/ pretermlabor-and-premature-baby.aspx
األبوة واألمومة للشواذ جنس ًي ا
حملة حقوق اإلنسان
www.hrc.org/resources/parenting
برنامج السيدات والرضع واألطفال (و.ي.ك).
http://fns.usda.gov/WIC

الخطوط اإلرشادية لتغذية الطفل
التدخني والكحوليات واملخدرات
املنظمة العاملية للغذاء (دبليو .إتش.إو).
مارش أوف داميز
www.who.int/topics/breastfeeding/en
 www.marchofdimes.com/pregnancy/is-it-safe.األكادميية األمريكية لطب األطفال
www.aap.org/breastfeeding
aspx
وزارة الصحة األمريكية والخدمات اإلنسانية
women.smokefree.gov
استخدام العقاقري
أثناء الحمل  lمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية
منها (يس.دي.يس)
www.cdc.gov/pregnancy/meds
أثناء الرضاعة الطبيعية  lمارش أوف داميز
https://www.marchofdimes.org/baby/keepingbreast-milk-safe-and-healthy.aspx
عقاقري الكتميد وقامئة الرضاعة
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/
lactmed. htm
األبوة واألمومة بالتبني
أرس التبني
www.adoptivefamilies.com
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أسئلة عن الرضاعة الطبيعية
مكتب صحة املرأة
www.womenshealth.gov/breastfeeding
خط هاتف املساعدة800-994-9662 :
االثنني إىل الجمعة 9ص-6م (توقيت رشق أمريكا)
"ال ليش ليج" (إل.إل.إل.أي).
( www.llli.orgاضغط عىل تبويب املصادر )
العثور عىل مجموعة دعم لألمهات الاليت يرضعن
طبيعي
"ال ليش ليج" (إل.إل.إل.أي).
( www.llli.orgادخل عنوانك يف الخريطة)
"موكا مامز" www.mochamoms.org
"بيبي كافيه" www.babycafeusa.org
الرضاعة الطبيعية الواليات املتحدة األمريكية
breastfeedingusa.org
العثور عىل استشارية رضاعة طبيعية
الهيئة الدولية الستشاريي الرضاعة الطبيعية
www.ilca.org
دعم الرضاعة الطبيعية األفريقية األمريكية
مكتب صحة املرأة – طبيعي فقط
womenshealth.gov/itsonlynatural
معلومات التربع بالحليب البرشي
الهيئة األمريكية لبنك الحليب البرشي
(إتش.إم.يب.إيه.إن.إيه) www.hmbana.org
قوانني الرضاعة الطبيعية الخاصة بالدولة والخاصة
بالوالية
املؤمتر القومي لترشيعات الوالية
www.ncsl.org/research/health/breastfeedingstate-laws.aspx
لجنة الواليات املتحدة للرضاعة الطبيعية
www.usbreastfeeding.org
الخطوط اإلرشادية للتغذية
صحن األم الحالية واألم املستقبلية
https://www.myplate.gov/life-stages/
pregnancy-and-breastfeeding

الخطوط اإلرشادية لتخزين الحليب
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/
handling_breastmilk.htm
نوم الرضيع
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
https://www.cdc.gov/vitalsigns/safesleep/index.
html
املؤسسات القومية للصحة
www.nichd.nih.gov/sts/Pages/default.aspx
بكاء الرضيع
من صفر إىل ثالثة
www.zerotothree.org/resources/197- colic-andcrying
فرتة البكاء "البريبيل"
http://purplecrying.info
لدعم ما بعد الوالدة
https://newmomhealth.com
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مع الشكر إىل آين أومارو
" § Shutterstock.comمانيك بيزنيس إميدجيز"؛ مع الشكر إىل لجنة الواليات املتحدة للرضاعة 		
الطبيعية
 § Shutterstock.comجورج رودي
 § Istock.comأسادا نامي
مع الشكر إىل "ويك أهيك"
" § Shutterstock.comباوالفوتو"
" § Shutterstock.comإيه ثري يب فامييل"
" § Shutterstock.comمانيك بيزنيس إميدجيز"

لقد قامت جمعية كارولينا العاملية للرضاعة الطبيعية "كارولينا جلوبال بريستفيدينج" بتجميع هذه املادة
بالتعاون مع طلبة من مبادرة "ماري روز تويل" للتدريب وأيضً ا استشاريي الرضاعة الطبيعية يف مستشفى نورث
كارولينا للمرأة .نود شكر مؤسسة دبليو .كيه .كيلوج عىل دعمهم السخي لهذا املرشوع ومشاريع أخرى تتبنى
مجتمع يدعم الرضاعة الطبيعية .ملزيد من املعلومات ،رجاء زيارة http://breastfeeding.unc.edu
التصميمnancyframedesign.com :
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