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تهانينا على المولود الجديد. 
تعمل ميديكلينيك مستشفى النور لتضمن لِك 

أفضل بداية ممكنة للرضاعة الطبيعية. وسنحاول 
جميعًا مد يد العون لتتمكني من تحقيق 

أهدافك التي تتعلق بالرضاعة الطبيعية. 

كيف يمكنك تأهيل جسمك للرضاعة الطبيعية 
استمتعي بمالمسة بشرتك بشرَة طفلك • 

وأنِت في غرفة العمليات أو في أقرب وقت 
ممكن. 

أرضعي طفلك كل ساعة أو ٣ ساعات أو • 
أرضعيه من 8 إلى ١2 مرة يوميًا. 

واصلي إرضاع طفلك بالليل - فإن هذا يساعد • 
على إدرار الحليب.  

اجعلي رضيعك معِك بالغرفة. • 
تأكدي من إرضاع الطفل طبيعيًا رضاعة جيدة - • 

يجب أال يكون ذلك مؤلمًا لك. 
ال ُتعطي الرضيع أيًا من تركيبات الحليب • 

الصناعي.

اليوم األول 
حجم الكريز 5 - ٧ 

مل، ١ - ١.٤ ملعقة 
صغيرة.

اليوم الثاني 
حجم الجوز 22 - 2٧ 
مل، من ٧5.0 - ١ 

أونصة.

اليوم الثالث 
حجم المشمش 

٤5 - ٦0 مل،  5.١ - 2 
أونصة.

اليوم الرابع 
حجم بيضة كبيرة 

80 - ١50 مل، 2.5 - 5 
أونصات.

لماذا يحتاج الطفل إلى الرضاعة بشكٍل 
بانتظام؟ 

تساعد الرضاعة الطبيعية المنتظمة في • 
ضمان إدرار الحليب بشكٍل كاٍف. 

تعمل الرضاعة الطبيعية ومص الطفل الرضيع • 
ثدَي األم على تنشيط خاليا إفراز الحليب. 

تعزز عملية مالمسة بشرة الطفل بشرة األم • 
واألجسام المضادة الموجودة في حليب األم 

مناعَة الطفل. 
تساعد الرضاعة الطبيعية المنتظمة في • 

تحسين قدرة الطفل على مص ثدي األم 
وابتالع الحليب والتنفس بشكٍل أفضل، 

وهو األمر المهم عندما ُيصبح ثدي األم مليئًا 
بالحليب الطبيعي بعد ما يقرب من خمسة 

إلى سبعة أيام بعد الوالدة. 

أخبري فريق األطباء في المستشفى • 
بالمخاوف أو المشكالت التي تواجهك. 

يمكن لقسم طب الألطفال تقييم مدى صحة • 
رضاعة الطفل ومساعدتك في تصحيح وضعك 

ووضع الطفل لتشعري بمزيد من الراحة. 
بعد مغادرتك المستشفى عليك االستمرار • 

في التواصل مع قسم طب الألطفال 

ليقدموا لِك الدعم والتوجيه الالزم حتى 
تشعري بمزيد من الثقة. 

عليِك زيارة قسم طب الألطفال في • 
المستشفى ومعرفة وزن الطفل، إن كنت 

تشعرين بأن عملية الرضاعة ال تتم على الوجه 
األمثل أو إن كنت تشعرين ببعض المخاوف. 

ما الذي يجب عليِك فعله إن كنت تشعرين بأي مخاوف أو مشكالت؟

كم يبلغ حجم معدة الطفل الرضيع؟


