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رعایة معلومات حول التغذیة التكمیلیة عندما یكون طفلك بحاجة
 طبیة

 
 

 

 نعتقد نحن في شبكة صحة النساء واألطفال أن حلیب الثدي ھو أفضل طعام لجمیع األطفال، ونرغب بمساعدتك في اختیارك للرضاعة الطبیعي 
 
 

 في بعض األحیان تدعو الحاجة الطبیة إلى حصول الطفل الرضیع على الحلیب الصناعي أو ماء الغلوكوز.
 

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

 
 ما ھي بعض االحتیاجات الطبیة التي تدعو لحصول الطفل على الحلیب الصناعي المعد لألطفال أو ماء الغلوكوز؟

یب الصناعي في حال احتاج طفلك إلى أي تغذیة إضافیة، یكون الخیار األول ھو الحلیب المسحوب منك، في بعض األحیان تكون ھنالك حاجة أیًضا إلى الحل 
 المعد لألطفال أو ماء الغلوكوز وقد یكون ذلك بسبب:

 شعور طفلك بالنعس الشدید وعدم تمكنھ من مص الحلیب من الثدي بشكل فعال. •
ور طفلك بالمرض، على سبیل المثال بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم الذي ال یتحسن مع الرضاعة الطبیعیة أو حلیب الثدي المسحوب شع •

 منك.
عدم تغذّیھ بشكل جید، وحاجتھ إلى حلیب ثدي وأسبوًعا)  37كلغ) أو والدتھ قبل أوانھ (أقل من  2.5انخفاض وزن طفلك عند الوالدة (أقل من  •

 ب منك أكثر مما ھو متوفر.مسحو
 الدة.إنتاج  حلیب الثدي لدیك بكمیّة أبطأ من الطبیعیة للنمّو، وإمكانیة فقدان طفلك وزنًا أكثر من المعتاد في الفترة المبكرة ما بعد الو  •
 تردد طفلك أو رفضھ بدء التعلق بالثدي للرضاعة الطبیعیة، وعدم توفر حلیب ثدي كاٍف للرضاعة.  •

 كان طفلك یحتاج إلى أغذیة تكمیلیة مثل ماء الغلوكوز أو الحلیب الصناعي الُمعد لألطفال، سنطلب موافقتك وسنوثقھا في السجل الطبي. ملحوظة: إذا
 

 دور سحب الحلیب
لزیادة كمیة الحلیب  مرات في الیوم) 8-7في حال دعت الحاجة الستخدام الحلیب الصناعي الُمعد لألطفال، من المھم أن تحاولي سحب الحلیب عدة مرات (

زید من المتوفرة لدیك، فكلما زادت الكمیة التي تسحبینھا، أنتجِت المزید من الحلیب. یرجى الرجوع إلى ورقة معلومات سحب الحلیب للحصول على م
 التفاصیل حول كیفیة القیام بذلك.

 
 كیف أقدم األغذیة التكمیلیة؟

بالملعقة أو اإلصبع أو الكوب. تتوقف الطریقة التي یتم اختیارھا علیك وعلى حالة طفلك. إذا كان طفلك مولودًا  الطریقة المفضلة لتقدیم األغذیة التكمیلیة ھي
اتخاذ قرار قبل أوانھ، یمكن أن یحصل أیًضا على الغذاء من أنبوب تغذیة. یجب أن تناقش القابلة أو استشاریة الرضاعة الخیارات معك حتى تتمكني من 

ستخدام زجاجة الرضاعة إذا كان ذلك ممكنًا. یواجھ بعض األطفال صعوبات في مص الحلیب من الثدي بشكل صحیح بعد تغذیتھم باستخدام مستنیر،  تجنبي ا
 زجاجات الرضاعة أو قد یرفضون الرضاعة الطبیعیة.
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 حاجة طبیةمعلومات حول التغذیة التكمیلیة عندما یكون لدى طفلك 
 لمعد لألطفاللتناول الحلیب الصناعي ا

 

 

 
 ما مقدار الحلیب الصناعي المعد األطفال أو ماء الغلوكوز المناسب لطفلي؟

الصناعي المعد  تختلف الكمیات المناسبة حسب عمر طفلك وسعة معدتھ ومدة الحمل عند والدتھ، وقد یحتاج الطفل المولود في فترة سابقة ألوانھ إلى الحلیب
لصناعي أو ماء الغلوكوز لألطفال أو ماء الغلوكوز إلى حین زیادة كمیة الحلیب لدیك. إذا كنِت تخططین الستخدام الرضاعة الطبیعیة، فإن كمیة الحلیب ا

 من الكمیة الموصى بھا إذا كنِت ال تخططین الستخدام الرضاعة الطبیعیة. أقل بكثیرالموصى بھا عادة ما تكون 
 

یة أو ر فعالمع تغیر أسباب استخدام الحلیب الصناعي أو ماء الغلوكوز، على سبیل المثال، إذا أصبح طفلك قادًرا على الرضاعة بشكل طبیعي بطریقة أكث
 زادت كمیة الحلیب لدیك، ستنخفض الكمیة المطلوبة.

 
ة. إذا تناول یستغرق الحلیب الصناعي وقتًا أطول من حلیب األم حتى یھضمھ الطفل، ما قد یعني أن طفلك لن یطلب الرضاعة بعدد المرات الذي یطلبھا عاد

ن أو بكمیات كبیرة، قد یؤثر ذلك على كمیة الحلیب لدیك على المدى الطویل، فالھدف طفلك الحلیب الصناعي المعد لألطفال أو ماء الغلوكوز في غالب األحیا
 من إدارة الرضاعة ھو حمایة الرضاعة الطبیعیة ودعمھا ألجلك وألجل طفلك.

 
 كیف یمكنني نقل طفلي إلى الرضاعة الطبیعیة بالكامل؟

دیم المشورة والدعم العملي لك وقد تتمكنین من إرضاع طفلك بالطریقة الطبیعیة مرات أثناء وجودك في المستشفى، یمكن للقابلة أو استشاریة الرضاعة تق
 أكثر أواالحتكاك الجسدي معھ.

 
حصول على مساعدة إذا كنِت في المنزل، یمكن أن تزورك قابلة منزلیة أو قابلة من مجموعة القابالت الخاصة بك وبمجرد إتمام ھذه الخدمات، ستتمكنین من ال

 تعلقة بالرضاعة الطبیعیة من الخدمات التالیة:إضافیة م
 

 خدمات
 )CAFHSصحة الطفل واألسرة ( 

 خدمة صحة الطفل واألسرة  في والیة جنوب أسترالیا
 

 
  
 الطبیعیة األسترالّیة الرضاعة 
 جمعیة الرضاعة الطبیعیة األسترالیةجمعیة  
 أو استشاریة رضاعة خاصة. 

 
 

الكاملة في  من المھم أن تعرفي أنك لست وحدك في تجربة الرضاعة الطبیعیة. تتوفر المساعدة لك لتمكنك أنت وطفلك من االنتقال إلى الرضاعة الطبیعیة 
 أقرب وقت ممكن.

المبادئ التوجیھیة لتغذیة األطفال الرضع الموجھة للعاملین في مجال مجلس البحوث الوطنیة للصحة والخدمات الطبیة التابع للحكومة األسترالیةالمراجع:
 .2012الصحة 
 مراجع إضافیة عند الطلب.تتوفر 
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