الرضاعة الطبيعية

ARABIC

هي األفضل لك ولطفلك.

فوائد إضافية لك

تذكري...
•
•
•
•
•
•
•

احلليب الطبيعي يوفر لطفلك البداية األفضل في احلياة.
وهو الطعام الوحيد الذي يحتاجه طفلك في شهوره الست األوائل.
احلليب الطبيعي دائما طازج ونظيف وعلى درجة احلرارة املطلوبة.
يتغير حليبك الطبيعي مع الوقت ملالءمة أحتياجات طفلك املتغيرة.
يساعد احلليب الطبيعي طفلك على حفاظه من األمراض
واحلساسيات.
احلليب اإلصطناعي ليس نفس احلليب الذي بصدرك.
احلليب الطبيعي هو األفضل لك ولطفلك

لقد وفرت لك الطبيعة الطعام األمثل لطفلك – احلليب الطبيعي .ميكنك
إعطاء طفلك شيئا ال يستطيع غيرك إعطائه إياه ،وهو طبيعي ،مجاني
وصحيح بيئيا .احلليب الطبيعي يوفر لطفلك البداية األفضل للحياة.
مساعدة أسرتك وأصدقائك أمر هام للغاية في البدء بالرضاعة الطبيعية
واإلستمرار فيها.
هي أكثر من مجرد توفير الطعام لطفلك ،فإحتضانه الى صدرك أثناء
الرضاعة يكون عالقة حميمة ودية بني وبينه مبتية على املالمسة والرائحة
وإنطباع الصورة لديكما.
توفر مزيجا أمثل من مواد التغذية التي يحتاجها طفلك بشكل مصمم
خصيصا ليتناسب مع جهازه الهضمي وجسده النامي .فاحلليب الطبيعي
صنع خصيصا لطفلك.

فوائد إضافية لطفلك
احلليب الطيبيعي الذي بصدرك ال يشتمل على كل الغذاء الذي يحتاجه
طفلك فحسب بل باإلضافة الى ذلك يقلل من خطر حدوث اإللتهابات
واألمراض لديه:
• كإلتهابات املجاري البولية
• وإلتهابات اجلهاز الهضمي (مثل اإلسهال)

•
•
•
•
•

تساعد الرضاعة الطبيعية على عودة الرحم الى حجمه الذي كان عليه
قبل احلمل بشكل أسرع.
ميكن أن تساعدك الرضاعة الطبيعية في فقدان الوزن بعد الوالدة.
تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر سرطان املبايض وسرطان الثدي قبل
اإلياس.
تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام.
تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة األم التي لديها أعراض سكري
احلمل بداء السكري من النوع الثاني.

سهل وآمن وطبيعي
•
•
•
•
•
•
•

احلليب الطبيعي متوفر دائما في درجة احلرارة الصحيحة.
وهو طازج ونظيف وآمن.
وهو الطعام الوحيد الذي يحتاجه طفلك في شهوره الست األوائل.
وهو جيد لطفلك حتى بعد بلوغة العام األول.
يوفر لك الوقت إذ ال حتتاجني الى جتهيز احلليب الصناعي وتعقيم
الزجاجات.
وهو دائما متوفر لطفلك.
احلليب الطبيعي مجاني .ميكنك توفير ما يزيد عن ألف دوالر في العام
األول من حياة الطفل.

الشكر والتقدير

تتفق هذه النشرة وإرشادات إطعام الرضع وإرشادات تغذية األطفال واملراهقني في أستراليا
الصادرة عن املجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية.
مصادر املعلومات في هذه النشرة:
Infant and Toddler Feeding Guide, Departament Department of Nutrition and Dietetics,
Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
Breastfeeding: A Simple Guide to Help You Establish Breastfeeding, Community Child
Health Service, Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
Growing Strong: Feeding You and Your Baby, Public Health Services, Queensland Health,
2003.
Optimal Infant Nutrition: Evidence Based Guidelines 2003-2008, Queensland Health, 2003.

نشرة املعلومات التي بني يديك نتيجة جهود وعمل العديد من ممارسي
الطب في والية

• وأمراض الصدر (مثل الربو)
• وبعض أمراض سرطان الطفولة

كوينزالند ونحن نقدر مساعدتهم لنا جزيل التقدير.

• البدانة ومرض السكري وأمراض القلب عند بلوغه.
احلساسيات وعدم حتمل طفلك لبعض األطعمة كمرض احلساسية ضد
اجللوتني مثال.
البدانة ومرض السكري وأمراض القلب عند بلوغه.
ومبا أنه لم يتم بعد إكتشاف كل خيرات احلليب الطبيعي فاحلليب
اإلصطناعي ال يقدر على تقليده .وتقل اإلصابة باإللتهابات بني األطفال
الذين متت رضاعتهم طبيعيا وال يحتاجون الي العناية باملستشفي كثيرا
مثل أقرانهم ممن رضعوا احلليب اإلصطناعي.

لقراءة املجموعة الكاملة من نشرات املعلومات الرجاء مراجعة الوصلة التالية

http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets
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