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تطلبھا األمھات معلومات حول التغذیة التكمیلیة عندما 
 المرضعات

 

 
 

 بیعیة.الطنعتقد نحن في مستشفى النساء واألطفال أن حلیب الثدي ھو أفضل طعام لجمیع األطفال، ونرغب بمساعدتك في اختیارك االعتماد على الرضاعة 
 
 

 نعرف أن األمھات قد یُفكرن أحیانًا في تقدیم الحلیب الصناعي ألطفالھن.
 

 ما ھي األغذیة التكمیلیة؟
 األغذیة التكمیلیة ھي أي سائل غیر حلیب األم یعطى للطفل الرضیع، مثل الماء أو ماء الغلوكوز أو الحلیب الصناعي الُمعد لألطفال.

 
 التكمیلیة إال إذا كانت ھناك حاجة طبیة؟لماذا ال یُنصح باألغذیة 

األیام القلیلة األولى، وسیساعد  من المھم جدًا أن یحظى األطفال األصحاء المولودین في وقتھم المناسب بالرضاعة الطبیعیة عندما تظھر علیھم إشارات الرغبة بالرضاعة في
 ذلك في تحسین كمیة الحلیب لدیك.

 بدالً من الرضاعة طبیعیة، لن یتناولطفلك الحلیب الطبیعي حصری�ا، وقد تنخفض كمیة الحلیب التي یمكن أن تنتجیھا. إذا تم استخدام الحلیب الصناعي •
في ثدییك، وقد  تعتمد عملیة الرضاعة الطبیعیة على أساس العرض والطلب، فكلما زادت كمیة الحلیب الطبیعي التي یتناولھا طفلك، زادت كمیة إنتاج الحلیب •

 مرة في الیوم. 12-8ض األطفال یتغذى بع
 یمكن أن یؤثر الحلیب الصناعي على أمعاء طفلك ویقلل من حمایتھ من العدوى. •
 * إذا توقفِت عن تقدیم الرضاعة الطبیعیة، قد تشعرین باأللم والتقّرح في الثدیین ویسمى ذلك "باالحتقان" ویمكن أن یقلل من كمیة الحلیب •

والدة شعور الطفل بالنعاس الشدید أو مرضھ الشدید إلى حد یمنعھ من الرضاعة الطبیعیة، أو انخفاض نسبة السكر في دمھ، أو انخفاض وزنھ عند ال ة ما یلي:ملحوظة، تشمل االحتیاجات الطبی
 ثدي.أسبوع)، أو حاجتھ إلى حلیب أكثر مما یمكنك توفیره أو تردده / رفضھ الرضاعة من ال 37كلغ)، أو والدتھ قبل أوانھ (<  2.5(<

 إذا اخترِت استخدام الحلیب الصناعي أو الغلوكوز أو الماء أثناء البدء بالرضاعة الطبیعیة، فسیُطلب منك التوقیع على نموذج موافقة. 
 

 ما الخیارات المتاحة لتقدیم األغذیة التكمیلیة؟
بالكوب أو الملعقة أو اإلصبع. تتوقف الطریقة التي یتم اختیارھا علیك وعلى حالة إذا اخترِت استخدام الحلیب الصناعي أثناء البدء بالرضاعة الطبیعیة، نوصي بتقدیمھ 

صعوبة في مص الحلیب  طفلك. یجب أن تناقش القابلة / استشاریة الرضاعة الخیارات معك حتى تتمكني من اتخاذ قرار مستنیر. یرجع ذلك إلى أن بعض األطفال یجدون
 لتغذیة بزجاجة الرضاعة، أو رفضھم للرضاعة الطبیعیة.من الثدي بشكل صحیح بعد تعودھم على ا

 
 مجلس البحوث الوطنیة للصحة والخدمات الطبیةالمراجع:         
 التابع للحكومة األسترالیة        
 2012الصحة -مجال-في-العاملین -المعلومات -المبادئ التوجیھیة-تغذیة الرضع       

 
 

 2021منشور الجمعیة األسترالیة للرضاعة الطبیعیة حول االحتقان أغسطس *       
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