
عادًة، يجب أن يظل األطفال المولودين قبل األوان بفترة كبيرة في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة.  إن 
أفضل طعام يقدم للطفل هو حليب األم. في بادئ األمر قد ال يستطيع طفلك أن يرضع طبيعًيا، ولكن يمكنك 

استخدام مضخة الثدي لجمع كل الحليب الذي يحتاج إليه الطفل. ويستطيع األطفال الحصول على حليب األم 
من ممسحة قطنية، أو من خالل أنبوب تغذية يمر عبر األنف أو الفم إلى المعدة أو من زجاجة.   

إن حليب األم هو أفضل أنواع الغذاء للمبتسرين ألنه: 
يسهل تناوله عن الحليب الصناعي	 
يساعد المخ على النمو والتطور	 
يقي من العدوى الخطيرة 	 
إن حليب األم دواء وغذاء للطفل المبتسر!	 

كيف أرضع طفلي طبيعًيا إذا كان الطفل غير قادر على 
مص الثدي؟

 أثناء وجود طفلك بالمستشفى، ستحتاجين إلى استخدام مضخة	 
 الثدي إلخراج الحليب من الثديين.

ينبغي استخدام مضخة الثدي 8 مرات أو أكثر كل 24 ساعة.  تأكدي من ضح 	 
 الحليب أثناء الليل. وكلما زاد عدد مرات الضخ كل يوم، كان

 الحليب الذي تدريه لطفلك أكثر. 
عندما تزورين طفلك في المستشفى، قومي برعاية »الكنغر« أو ضم الطفل إلى 	 

الصدر عارًيا. يكون ذلك بحمل الطفل عارًيا بالحفاضة فقط على صدرك العاري. 
يساعدك ذلك على إدرار المزيد من الحليب وُيشعرك بالراحة أنت وطفلك. 

هل حليب األم كاٍف لمساعدة الطفل على النمو؟
عندما يولد األطفال قبل األوان بفترة طويلة، قد يحتاجون إلى عناصر غذائية 	 

إضافية تضاف إلى حليب األم.  سيساعدك األطباء وأخصائيو التغذية بالمستشفى 
 على تحديد إذا ما كان الطفل يحتاج إلى المزيد من العنا

صر الغذائية ومتى يحتاج إليها. 

كيف أحصل على المساعدة إلدرار الحليب لطفلي؟ 
يعد إدرار حليب األم للطفل المبتسر عماًل شاًقا ولكنه مفيد جًدا!  	 
اسألي الممرضة أو استشاري اإلرضاع إذا واجهت صعوبة في الضخ 8 مرات أو 	 

أكثر في اليوم.
اطلبي المساعدة من العائلة واألصدقاء عن طريق إعداد الطعام أو الوجبات الخفيفة 	 

أو القيام باألعمال المنزلية أو المساعدة في رعاية األطفال اآلخرين أو التشجيع. 

الرضاعة الطبيعية للمبتسرين

Breast Milk is Best for Premature Babies-Arabic



الرضاعة الطبيعية عندما يكون الطفل مبتسًرا
عادًة، يجب أن يظل األطفال المولودين قبل األوان بفترة كبيرة في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة.  يعتبر 

حليب األم دواًء وغذاًء للطفل. ومن الضروري البدء في تكوين حليب األم في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.  
وكلما كانت البداية أقرب، كان الحليب الذي تدريه لطفلك أكثر. 

محقنة معبأة باللبأ

طفل يتناول اللبأ باستخدام محقنة

حليب األم الذي تم ضخه 

قيام االم بعصر ثديها باليد

Making Breast Milk When Your Baby is Premature-Arabic

ُيطلق على القطرات األولى لحليب األم »اللبأ« 
يأتي اللبأ في شكل قطرات صغيرة من الحليب قد تكون صفراء اللون في بعض 	 

 األحيان. ويحتوي اللبأ على عناصر غذائية خاصة يمكن أن
 تساعد في الوقاية من العدوى.  

ُيطلق كثير من الناس على اللبأ »الذهب السائل« ألنه مميز جًدا.	 
يمكنك استخدام مضخة الثدي واليدين لتحصلي على اللبأ.  جربي أن تجمعي اللبأ في 	 

أقرب وقت ممكن بعد الوالدة حتى ُيصبح جاهًزا لطفلك بمجرد أن يحتاج إليه.  وكلما 
بدأِت المحاولة في وقت أقرب، ستدرين المزيد من الحليب.  

 يمكن أن تقدم الممرضات اللبأ لطفلك، حتى إذا لم يكن	 
 الطفل كبيًرا ليتغذى من الزجاجة. 

إدرار المزيد من الحليب بمرور الوقت 
بعد بضعة أيام، سيتغير الحليب. وسيبدو أكثر بياًضا وستدرين الكثير منه. 	 
 عادًة ما يأتي هذا الحليب بعد 3 أو 5 أيام تقريًبا من الوالدة وأحياًنا يأتي	 

  بعد فترة أطول عند والدة طفل مبتسر، أو الوالدة القيصرية أ
  إذا تناولِت أدوية

 معينة قبل الوالدة أو أثناء الوالدة. 
وهذا هو الحليب الذي يحتاج إليه الطفل لينمو. 	 

كم مرة ينبغي أن أستخدم مضخة الثدي؟ 
قومي بضخ الحليب 8 مرات على األقل خالل 24 ساعة. 	 
تأكدي من ضح الحليب أثناء الليل. من المفيد ضبط المنبه ليوقظك من أجل الضخ. 	 
من الطبيعي في األيام األولى إدرار بضع قطرات فقط من اللبأ.  وحتى إذا لم ُتدري 	 

 الكثير من الحليب في بادئ األمر، فسوف يساعدك ضخ الكثير في
 البداية على إدرار المزيد من الحليب في المستقبل.  

العصر باليد
 يمكنك أيًضا إخراج الحليب من ثدييك باستخدام اليد لرش	 

 الحليب مباشرة في كأس صغير. 
يمكن إجراء العصر باليد بعد الوالدة مباشرة أو قبلها.	 
يمكن استخدام العصر باليد أثناء ضخ الثدي أو بعده مباشرًة إلدرار المزيد من الحليب. 	 

كيف أحصل على المساعدة للضخ أو العصر باليد؟ 
 يستطيع استشاريو الرضاعة )الخبراء الحاصلين على تدريب خاص	 

  لمساعدتك على الرضاعة الطبيعية(
 أو الممرضات مساعدتك في استخدام مضخة الثدي وتعلم العصر باليد.  

يمكنك الحصول على المساعدة والدعم أيًضا من العائلة واألصدقاء.  	 
	



الرعاية بضم الطفل المبتسر عارًيا إلى الصدر
عادًة، يجب أن يظل األطفال المولودين قبل األوان بفترة كبيرة في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة.  

يمكنك البقاء بالقرب من الطفل عن طريق الرعاية بضم الطفل إلى الصدر عارًيا أو رعاية )الكنغر(.  ويعتبر 
ضم الطفل على صدرك عارًيا صحًيا لك ولطفلك! 

 ما المقصود بضم الطفل إلى الصدر عارًيا 
أو رعاية الكنغر؟ 

تحدث الرعاية بضم الطفل إلى الصدر عارًيا رعاية الكنغر عندما تحملين طفلك 	 
على صدرك عارًيا.  سيكون الطفل عارًيا، مرتدًيا الحفاضة فقط.  

 ويحافظ التالمس المباشر بالجلد بدون مالبس أو	 
 أغطية على دفء الطفل وصحته.

ينبغي إجراء الرعاية بضم الطفل إلى الصدر عارًيا قدر اإلمكان أثناء وجود 	 
 الطفل في المستشفى واالستمرار في القيام بذلك بالبيت بعد

 أن يغادر طفلك المستشفى. 

يمكن أن تفيد الرعاية بضم الطفل إلى الجسم عارًيا 
للطفل المبتسر في ما يلي: 

الدفء	 
التنفس والنوم بشكل أفضل 	 
الشعور بمزيد من االتصال بأمه	 
االستعداد للرضاعة الطبيعية 	 

يساعد ضم الطفل إلى الجسم عارًيا األمهات على: 
إدرار المزيد من الحليب	 
الشعور بمزيد من االتصال بالطفل	 
معرفة احتياجات الطفل	 

من الذي يمكنه تقديم الرعاية بضم الطفل إل الجسم؟ 
 يعتبر وضع حمل الطفل المبتسر على الجسم عارًيا آمًنا.

  حتى األطفال األكثر نحافة يستطيعون ذلك. 
تستطيع األمهات أو اآلباء أو مقدمو الرعاية اآلخرون القيام بالرعاية بضم 	 

الطفل إلى الصدر عارًيا 
يمكن ضم التوأم إلى بعضهم عرايا 	 
اسألي الممرضة أو الطبيب إذا كانت الرعاية بضم الطفل إلى الصدر عارًيا 	 

مناسبة لطفلك.  

كيف أقوم بالرعاية بضم الطفل إلى الصدر عارًيا؟ 
ستساعدك ممرضة الطفل في نقل طفلك ووضعه 	 
 يمكن أن يكون ارتداء ثوب مكشوف أو قميص بأزرار مفيد	 

 لتيسير وضع الطفل على الصدر. 
خططي لقضاء 60 دقيقة على األقل حاملة طفلك. 	 
يمكنك استخدام مضخة الثدي بعد االنتهاء من حمل الطفل على الصدر عارًيا. 	 

 وكثير من األمهات يجدن أنهن يدررن المزيد من الحليب
 عند ضم الطفل إلى الصدر عارًيا. 

Skin-to-Skin Care for Your Premature Baby-Arabic



الرضاعة الطبيعية للطفل المبتسر في المستشفى وفي البيت
يجب أن يظل األطفال المولودين قبل األوان بفترة كبيرة في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة. وأثناء 

تواجدهم هناك سيبدأون في تعلم الرضاعة الطبيعية، وسيواصلون التعلم حتى بعد عودتهم إلى المنزل.  

متى أبدأ في إرضاع طفلي طبيعًيا في المستشفى؟ 
يمكنك البدء في الرضاعة الطبيعية عندما تضمين الطفل إلى صدرك عارًيا.  سيشعر طفلك بالراحة وسيساعدك على إدرار المزيد 	 

من الحليب.  في بادئ األمر، سيتناول طفلك القليل من الحليب. وبعد ذلك سيرضع باقي حليب األم من الزجاجة أو أنبوب التغذية.   
وفي األسبوع 34 أو 36 تقريًبا، يصبح معظم األطفال قادرين على المزيد من الرضاعة الطبيعة. وقد يستغرق األطفال الذين 	 

يحتاجون إلى مزيد من المساعدة في التنفس أثناء وجودهم في المستشفى وقًتا أطول للبدء في الرضاعة الطبيعية. 
يستطيع األطباء والممرضات المختصون بحالة طفلك أن يخبروِك عندما يكون طفلك مستعًدا لبدء الرضاعة الطبيعية. 	 

كيف ُأرضع طفلي طبيعًيا في المستشفى؟
إن تعلم كيفية إرضاع الطفل عمل شاق. في بادئ األمر، ال يمكنك إرضاع طفلك 	 

إال مرة واحدة أو مرتين في اليوم.  استمري في الممارسة! ستزداد قدرة طفلك 
على الرضاعة الطبيعية بمرور الوقت. 

قد يحتاج طفلك إلى االستراحة عدة مرات أثناء الرضاعة الطبيعية عندما يتعلم 	 
الرضاعة ألول مرة.

يمكن أن يتيح واقي الحلمة للطفل الحصول على الحليب عندما يتعلم الرضاعة 	 
الطبيعية.  يمكن استخدام واقيات الحلمة في المستشفى طوال األسابيع األولى 

القليلة بعد أن يذهب الطفل إلى البيت. 
تذكري أن تستمري في استخدام مضخة الثدي والعناية بضم الطفل إلى الصدر 	 

عارًيا عندما يتعلم طفلك الرضاعة الطبيعية ليستمر إدرار الحليب الكافي. 

الرضاعة الطبيعية للطفل بالبيت: 
عندما يذهب طفلك إلى البيت، أرضعيه بنفس الطريقة المتبعة للرضاعة في 	 

المستشفى. تحدثي إلى طبيب الطفل عن الموعد المناسب لتغيير نظام الرضاعة.
مع نمو الطفل، يمكنك البدء في زيادة الرضاعة الطبيعية وتقليل الرضاعة من 	 

الزجاجة، إذا أردِت ذلك. 
تحدثي إلى استشاري الرضاعة )خبير مدرب بشكل خاص لمساعدتك على 	 

الرضاعة الطبيعية( إذا كان لديك أي أسئلة لديك عن الرضاعة. 

العناصر الغذائية اإلضافية: 
عند وجود الطفل المبتسر في المستشفى وبعد أن يذهب إلى البيت، قد يحتاج طفلك إلى عناصر غذائية إضافية تضاف إلى 	 

زجاجات حليب األم لمساعدة الطفل على النمو.  
وعندما نمو الطفل ويصبح أكثر قوة وأطبر حجًما، تقل حاجته إلى العناصر الغذائية اإلضافية.	 
يمكنك أن تسألي طبيب الطفل عن المدة الالزمة لوضع العناصر الغذائية في حليب األم. 	 

Breastfeeding your Premature Baby in the Hospital & Home-Arabic


