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مبكرا وبشكل متكرر
اعصري حليب ثديك بيديك
ً
لماذا:

التعريف بما يلي...

4ساعدي في إخراج الحليب من ثديك
للشعور بالراحة.

اسم الرضيع:

4ساعدي مولودك على التقام الثدي.
مزيدا من الحليب.
4اعطي رضيعك
ً

اسم الوالد(ة)/الوالدين:

4ساعدي في زيادة الحليب في ثديك.

تاريخ الميلاد:

كيف:

الوقت:

الوزن عند الولادة:

 .1اغسلي يديك.
 .2دلّكي ثدييك برفق.

الطول عند الولادة:

 .3ضعي أصابعك وإبهامك خلف الهالة لتشكّلي بأصابعك شكل حرف السي “.”C
باتجاه الحلمة.
معا ّ
.4اضغطي إلى الخلف ّ
باتجاه الصدر .اعصري بأصابعك ً

الطبيب/القابلة:

 .5اجمعي قطرات الحليب لإرضاع مولودك أو لتخزينها لوقت لاحق.

حركي يديك حول الثدي.
 .6أعيدي الكَ ّرة (اضغطي للخلف ،اعصري ،ارخي) ثم ّ

مكان الولادة:

 .7انتقلي إلى الثدي الآخر ثم أعيدي الكَ ّرة.

الوضعية الآمنة لتلامس جلد الأم والرضيع

الرعاية

ا ّتخذي وضعية قائمة بعض الشيء ،لا وضعية سطحية .ضعي رضيعك بحيث:

بنفسك وبرضيعك .قد تجدين أنك ترغبين أو تحتاجين إلى
من المهم الاعتناء
ِ
مزي ٍد من المساعدة .فكّري فيما يلي:

 4يمكنك رؤية وجهه

إشارات الجوع
المبكّرة :فتح الفم
ُ
وتمطق
والتثاؤب
ّ
الشفتين.

الاعتناء بنفسي
أحصل على قد ٍر كافٍ من الراحة.
 4أنا
ُ
4
أمرا طبيعيًا
أعلم أن البكاء أو الشعور بالرغبة في البكاء قد يكون ً
خلال الأسبوع الأول والثاني.
 4أعلم أين أطلب المساعدة ،وسأطلبها عندما أحتاج إليها.
 4ثقتي وإحساسي بالراحة عند الرضاعة الطبيعية في ازدياد.
 4أنا أتعلّم إشارات الجوع الخاصة برضيعي واستجيب لها.
 4أعلم أنه من الطبيعي أن يرضع طفلي مرات عديدة.

ﻳﻮم

إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻳﺮام

ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺪة

4

ﺣﺠﻢ
ﺛﻤﺮة اﻟﻜﺮز

ﺣﺠﻢ
اﻟﺠﻮزة

اﻟﺤﻔﺎﺿﺎت
اﻟﻤ ّﺘﺴﺨﺔ

 3ﺣﻔﺎﺿﺎت أو
ﻋﻠﻰ ا��ﻗﻞ 1-2
اﻟﺒﻨﻲ أو
ﺣﻔﺎض ﺑﺎﻟﻠﻮن ا��ﺳﻮد أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن ّ
ا��ﺧ�� أو ا��ﺻﻔﺮ
أو ا��ﺧ�� اﻟﺪاﻛﻦ

اﻟﺤﻔﺎﺿﺎت
اﻟﻤﺒﻠّﻠﺔ
ُ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ا��ﻗﻞ ﻋﻠﻰ ا��ﻗﻞ ﻋﻠﻰ ا��ﻗﻞ
ا��ﻗﻞ  2 1ﺣﻔﺎﺿﺎن  3ﺣﻔﺎﺿﺎت  4ﺣﻔﺎﺿﺎت
ﻣﺒﻠّﻠﺔ
ﻣﺒﻠّﻠﺔ
ﺣﻔﺎض ﻣﺒﻠّﻞ ﻣﺒﻠّ��ن

اﻟﻮزن
إﺷﺎرات أﺧﺮى

6

5

7

8

 8رﺿﻌﺎت أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
ﻳﻤﺺ ﻣﻮﻟﻮدك ﺑﻘﻮة وﺑﺒﻂء وﺑﺜﺒﺎت ،وﻳﺒﻠﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ.
ّ

رﺿﻌﺔ

منحنية
 4تكون رقبته مستقيمة ،غير ُ

صره ،فذلك قد يمنعه من إظهار
تج ّنبي تقميط رضيعك أو ّ
إشارات الجوع.

لدي أسئلة حول
 4أعلم أين أحصل على المساعدة إذا كانت
ّ
تغذية رضيعي.

1

جانبا
دارا
ً
 4يكون رأسه ُ
م ً

غطى ببطانية
م ّ
4يكون الظهر ُ

من أجل نوم آمن ،إذا كنتِ تشعرين بالنعاس ولا يوجد من ُيمكنه مراقبتك
ورضيعك ،ضعي رضيعك في مهده ُمستلقيًا على ظهره.

يمكنني المساعدة في إراحة رضيعي خلال فحص الدم والتطعيمات
ُ 4
بالرضاعة الطبيعية و/أو من خلال ملامسة جلده لجلدي.

2

غطى أنفه وفمه
 4لا ُي ّ ِ

في الأيام القليلة الأولى بعد الميلاد عندما تحملين رضيعك في وضعية تلامس
جلديكما ،راقبي وجهه .تأكّدي من بقاء لون وجهه طبيعيًا ،وأن تن ّفسه كالمعتاد ،وأنه
يتفاعل مع لمسِ ك له.

الاعتناء بالرضيع

3

بحر ية طوال الوقت
 4يمكنه تحريك رأسه ّ

منبسطين
4يكون الكتفان
َ
مقابل جسدك ،وصدرك
ملامسا صدره
ً

ﺣﺠﻢ ﺛﻤﺮة
اﻟﻤﺸﻤﺶ

ﺣﺠﻢ
اﻟﺒﻴﻀﺔ

 3ﺣﻔﺎﺿﺎت أو أﻛﺜﺮ ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﻨﻲ
اﻟﺤﺠﻢ وﻟﻴّﻨﺔ وذات ﻟﻮن أﺻﻔﺮ أو ّ
ﻋﻠﻰ ا��ﻗﻞ  6ﺣﻔﺎﺿﺎت ﻣﺒﻠّﻠﺔ وﺛﻘﻴﻠﺔ

ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻮزن ﻓﻲ ا��ﻳﺎم اﻟﺜ��ﺛﺔ ا��وﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮ��دة.
وزﻧﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ ً
ً
ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻨﺸﺎط وﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻮﻟﻮدك ��اخ ﻗﻮي وأن
ّ

الدعم والخدمات
لخدمات الرضاعة الطبيعية في
مجتمعك المحلي:
•دليل خدمات أونتاريو الإلكترونية الثنائية
اللغة للرضاعة الطبيعية
www.ontariobreastfeeds.ca

المشورة الصحية عن ُبعد في أونتاريو
تيليهالث (:)Telehealth
على مدار اليوم  /طوال أيام الأسبوع

1-866-797-0000
النصي1-866-641-8867 :
رقم الهاتف
ّ
متخصصة في الرضاعة
اطلبي ممرضة
ّ
الطبيعية ،إذا تطلّب الأمر.

لمزيد من المعلومات:
•الرضاعة الطبيعية www.beststart.org/
resources/breastfeeding
الرضع www.beststart.org/
• تغذية
ّ
resources/nutrition
بتمويل من:

بتصرف بإذن من:
مأخوذ
ّ
الوحدة الصحية لمنطقة سيمكو  -ماسكوكا

الدعم المحلّي:

