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 إختر بوعي 

 

الرضاعة من الثدي هي الطريقة الطبيعية لتغذية الطفل منذ  

 الوالدة.

 ألولياء الحق في إختيار نظام تغذية طفلهما. ل  

ت الفردية ءا أثناء اللقا ونامنذ أشهر الحمل األولى يوفر موظف

 القيام  من أجل َضروريَةالثنائية والجماعية المعلومات ال  ،

 .ختيار واعبا

 ظفين متدربين من موبدعم   

 

هذه المؤسسة الصحية متدربين على تزويد  الموَظفون في

لبدء ودعم   الَضروريَة والعائالت بالمعلوماتاألزواج 

 الرضاعة الطبيعية.

 

 

 

 الوالدة الطبيعية

 

  قوم بدعمفي هذه المؤسسة الصحية نشجع الوالدة الطبيعية ون

 من الثدي. بداية جيدة للرضاعة 

، إختيار مشيأن األم تستطيع ال خاض الوالدة نؤكد أثناء م

 تناول طعام خفيف، ،اءالوضعيات التي تفضلها، شرب الم

 إختيار تخفيف األلم وأن يرافقها شريكها أو شخص تثق به. 
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 على الفور. ..لبقاء قريباا 

 

إتصال  فوراً بعد الوالدة على بقاء األم وطفلها على عملن

 .. لد".الج لىمباشر "تالمس الجلد ع

 

 

 ضاعة الطبيعيةالرَ 

 

في خدماتنا تتلقى األم كل المساعدة التي تحتاجها ليتشبث  

 بشكل صحيح.  هاالطفل بثدي

 

  المعلومات ميع، جأَول عمليَة رضاعة منذ ،ونايقدم موظف

  دون ،بتأنَ حتى تتمكن األم من ارضاع طفلها بشكل مريح و 

  لحلمة.الحلمات ودروع ا  , اللهايات ستعمالإل الحاجة

 

 

 

 

 دائما معا ... 

 

إبقاء الطفل  أثناء اإلقامة في المستشفى ، يمكن لألم دائًما 

ف على ردود أفعاله واالستجابة تعرَ كيف  تلتتعلم  منها قريبًا

 السريعة لعالمات الجوع.
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 بع أشهر ثم ... نتا 6رضاع من الثدي حصريًا لمدة اإل

 

إن الرضاعة الطبيعية حصريًا لمدة ستة أشهر على األقل 

األولى من الحياة ، ليس من   ةفي األشهر الستَ  أمر مهم جدًا. 

ألن  أخرى سوائل وأطعمة الَرضيع  الضروري إعطاء 

 حليب الثدي هو غذاء كافي. 

، يمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية لإذا أراد كال األم والطف

 . اكثر اون لمدة تصل إلى عامي

 

 

 

 

 الرضاعة الطبيعية وحسن االستقبال

 

بالرضاعة الطبيعية ، لذلك نلتزم بتشجيع   نهتَم بشكل خاصَ 

في   طبيعي بشكلطفلها  قوم بإرضاعاستقبال األم التي تعند 

  توفيركل األماكن العامة في مؤسستنا الصحية ، حتى مع 

 مساحات خاصة.

 

 

 

 يتم دعمك ابحث عن المساعدة ل 

 

فترة الرضاعة الطبيعية ، نقدم معلومات مفيدة  خالل 

للتَواصل قائمة جهات كما نوفَر موظفينا الخبراء ب تَصاللال

  في عالقة  )مجموعات األمهات ، جمعيات ، إلخ ...(  معها 

 كل ما يتعلق برعاية األطفال.ب

 

 

 

 

 


