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الرضاعة الطبيعية --------------------------------------------------------------------------------------< الرضاعة الطبيعية املطلقة الحليب

-------------------------------------< ياغورت أو جنب أبيض طبيعي مشتقات الحليب

إعطاؤها عىل شكل قطع  كلها: جد ناضجة، مطبوخة، مطحونة، لينة ------------------------< نيئة، مهروسة بالشوكة  الفواكه 

قطع صغرية كلها: مهروسة، لينة ----------------------------------------------------< مهروسة بالشوكة الخرض1

قطع صغرية مهروسة، لينة ----------------------------------------------------------< مهروسة بالشوكة البطاطس

« Gluten » بدون كلوتني أو بالكلوتني دقيق الرضع )حبوب(

خبز، عجائن، سميدة، أرز، ذرة... الخبز و الحبوب2

40غ
 )8 مالعق 

صغرية(

30غ 
)6 مالعق 

صغرية(
كلها مفرومة: 20غ )4 مالعق صغرية(

اللحوم كلها واألسامك مطحونة  
10غ )2 مالعق صغرية(

اللحوم واألسامك3

صفار بيضة مسلوقة ½ بيضة كاملة  نصف صفار البيض مسلوق البيض

مهروسة وبدون قرش القطاين4

ملعقة من زيت نباتية )زيت مقواة بالفيتامينات، زيت الزيتون، زيت أركان، ...( أو زبدة )ملعقة صغرية يف األكل( املواد الدهنية املضافة

من املستحب عدم إضافتها ومن األفضل الحد منها السكريات املضافة

إضافتها بكمية قليلة عند 
الطبخ

من األفضل عدم إضافتها لألكل امللح

مياه صالحة للرشب مياه صالحة للرشب: إعطاؤها يف حالة الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة املرشوبات

عند إعطاء الفول األخرض يجب أن تكون الكمية بسيطة وانتظار يومني أو ثالثة ملعرفة هل الطفل لديه حساسية من الفول؛  1

تفضيل تناول الدقيق املقوى بالحديد؛   2

عند إعطاء األسامك يجب أن تكون الكمية بسيطة وانتظار يومني أو ثالثة ملعرفة هل الطفل لديه حساسية من السمك؛  3

إعطاء القطاين مهروسة أو مطحونة مع إزالة القرشة.  4



فوائد الرضاعة الطبيعية

للطفل
• تلبي حاجياته الغذائية والعاطفية والذهنية؛	

• تحميه من األمراض املعدية والحساسية؛	

• تقلل من أخطار اإلصابة بالسمنة وتضمن له منوا متوازنا.	

لألم
• تساعد عىل إيقاف النزيف بعد الوالدة وعودة الرحم إىل حجمه الطبيعي؛	

• تقلل من خطر اإلصابة برسطان املبيض والثدي؛	

• تعزز الروابط العاطفية مع الطفل.	

قواعد إنجاح الرضاعة الطبيعية
• الوالدة 	 بعد  األوىل  الساعة  الطفل يف  إرضاع 

ليك يستفيد من اللبأ ألنه يغذيه ويحميه من 
األمراض.

• عدم إعطاء الرضيع أي طعام أو رشاب حتى املاء خالل الستة أشهر األوىل ألن حليب األم وحده 	
كاٍف لتغذيته.

• غاية 	 إىل  الطبيعية  الرضاعة  يف  االستمرار 
السنتني.

• إرضاع الطفل كلام رغب يف ذلك عىل األقل 8 	
مرات يف اليوم خالل الليل والنهار.

أوضاع الرضاعة الطبيعية

قص  حالة  يف  الجانب  عىل  االستلقاء  وضعية 
العجان ‘‘الغراز’’.

الوالدة  حالة  يف  الظهر  عىل  االستلقاء  وضعية 
القيرصية. 

احتضان  و  الظهر  إسناد  مع  الجلوس  وضعية 
الرضيع.

وضعية اليد املتقاطعة يف حالة ما إذا كان الطفل 
صغري الحجم أو مريضاً.

وضعية اليد السفىل يف حالة التوأم ألنها تساعد 
عىل ترصيف اللنب من جميع أنحاء الثدي.

 األخذ الجيد للثدي
 

• إلتصاق ذقن الطفل بالثدي؛	

• فتح الفم باتساع.	

• الشفة السفلية ملتفة للخارج ؛	

• الهالة تكون مرئية من األعىل أكرث من األسفل.	

 الوضع الجيد للثدي

 

• احريص عىل أن يكون رأس الرضيع وجسده عىل استقامة واحدة؛	

• احريص عىل أن يكون وجهه مواجها للثدي، وأنفه مقابال للحلمة.	

• احضني جسمه بحيث يكون مالصقا لجسمك؛	

• احريص عىل إسناد مقعدة الطفل وليس رأسه وكتفيه فقط.	


