.الرضاعة الطبیعیة مهمة جدا ً وهي ستسھل علیك السفر
الرضاعة الطبیعیة هي سهلة وممكنة يف اي مكان وال تحتاج اىل
تحضیر ،بالتايل تسھل علیك االنتقال برسعة ،ولن تحتاجي اىل الوقوف
.يف الصف للحصول عىل طعام لطفلك اذا كان يرضع من الثدي
اذا كنت تعطي طفلك الحلیب الصناعي ،أحیان اً قد تحتاجین للوقوف
ل رشاء الحلیب ،وغسیل الزجاجات ،وھذا يشء صعب وقد يؤخر
.رحلتكم
الحلیب الصناعي والزجاجات تساهم بإصابة الرضیع باألم راض مثل
اإلسھال .االعتناء بالطفل املریض ،كرثة تغییر الحفاضات ومحاولة
العثور عىل الرعایة الصحیة الالزمة قد یكون صعب اً و احیانا یستلزم
.التوقف عن السفر

بقدر املستطاع  ...حاويل عدم استعامل الزجاجات
تغذیة طفلك بالكوب او الكأس
التغذیة بالكوب و امللعقة انظف و أصح من استعامل الزجاجات
استعميل كوب صغیر ،اغسيل الكوب بعد كل وجبة مباء ساخن و •
الصابون ،اذا مل یكن باستطاعتك غسل الكوب فو ًرا بعد الوجبة ،قومي
بتجفیفھا جیدا ً مبنادیل الورق النظیفة
یجب ان یكون الطفل يف وضعية الجلوس يف حضنك •
ضعي كوب الحلیب عىل فم طفلك ،میيل الكوب حتى یلمس الحلیب •
شفاء طفلكِ ،
اسند الكوب بلطف عىل الشفاء السفىلِ ،
املس الشفة العلیا
)حواف الكوب ،أخ ريا اتريك طفلك یلعق الحلیب بلسانه (مثل القط
ال تسكبي الحلیب يف فم طفلك ،اتريك طفلك یلعق الحلیب لوحده •

:الرضاعة الطبيعية خالل السفر  -بعض النصائح
الطفل من عمر الصفر حتى  ٦أشهر
الرضاعة الطبيعية يجب أن تكون الغذاء الوحيد للطفل
:ال يجب إعطاء الطفل
املاء ،العصري •
اللشاي و القھوة •
أي نوع اخر من الحلیب •
أي اطعمة لصلبة أخرى •
الرضاعة الطبیعیة ھي املصدر الوحید للامء النظیف لألطفال ما
دون ال ٦أشھر ،حلیب الثدي یحتوي عىل مكونات ومركبات تحمي
.طفلك من األم راض
إعطاء الرضیع اي طعام أو سائل اخر قد یسبب املرض حتى لو
كانت كمیة قلیلة من الحليب املصنع أو األطعمة الصلبة ،ویسبب
بنقص يف إدرار الحليب .بینام اإلكثار من إرضاع الطفل يساهم
.بزيادة انتاج الحلیب مبا ان الرضاعة الطبيعية هي عرض وطلب

رضاعة طفلك
خالل السفر
االطعمة الصلبة لألطفال األكرث من  ٦أشھر
یمكن لألطفال بعد عمر  ٦أشھر ان یأكلوا األطعمة الصلبة ولكن الغذاء
.املناسب أحیانا یصعب العثور علیه
يف البدایة جريب األطغمة الطرية لتكون سھلة عىل الطفل ابتالعھا.
.ولكن استمري يف الرضاعة الطبیعیة ألطول فرتة ممكنة

من الصعب السفرمع أطفال رضع ،خاصة
انه من الصعب تأمني الغذاء املناسب
والحفاظ عىل صحتهم .ھذا الدلیل سیقدم
لكم بعض النصائح والحلول للمساعدة عىل
.تأمني الغذاء والحفاظ عىل صحة الرضيع

التوزيع على عاتق الونيسيف

اإلرھاق و القلق ال یسبب يف جفاف او فساد حلیب الثدي و لكن قد
یسبب يف بطء بعملية إستخ راج الحليب .التفكیر يف طفلك واألمل
يف مستقبل أفضل سیساعد عىل أدرار الحلیب ،اإلكثار من الرضاعة
.أیض اً تُساعد
يف أوروبا الرضاعة الطبیعیة يف األماكن العامة مسموح بھا فال داعي
للقلق ،یمكنك ارضاع طفلك أینام كنتي ،ان رغبتي يف مكان خاص
ھناك العدید من األماكن توفر حج رات للرضاعة ،شال من القامش قد
.یعطیك التغطیة الالزمة للرضاعة يف الخارج
یجب عىل األمھات رضاعة أطفالھن حتى لو كن مرىض او حوامل ،اذا
كنتي مریضة حلیبك یحمي طفلك من املرض .اذا كان طفلك
مریض اً استمري يف رضاعته من الثدي وال تعطیه اي يشء آخر ،حلیبك
سیساعد طفلك عىل استعادة صحته
ِ
توقفت عن الرضاعة الطبیعیة مؤخ را ً بإمكانك البدایة من جدید
اذا
.ارضعى طفلك يف اللیل و النھار •
.كرثة عدد امل رات الذي يرضع فيها الطفل تساعد عىل درار الحلیب •
اعريض عىل طفلك الرضاعة قبل أية طعام آخر •

الطفل من عمر  ٦أشهر حتى السنتني
الرضاعة الطبيعية هي الغذاء األسايس ويكملها األغذية التكميلية
الصلبة
اذا كان طفلك عمره أكرث من  ٦أشھر استمري يف رضاعته ،حلیبك يؤمن
لطفلك الكمية الكافية من املاء و الغذاء الصحي والنظيف ،یحمیه من
األم راض ،و یسھل
.علیك سفرك
الرضاعة الطبیعیة تریح طفلك و تساعدك عىل االسرتخاء ،ینصح ان
تستمر الرضاعة الطبیعیة حتى عمر السنتني
اذا كان طفلك عمره أكرث من  ٦أشھر بإمكانك ادخال األطعمة الصلبة و
لكن ان مل یكن متوفر فال تقلقي حلیب الثدي كايف ،كرثة عدد الرضعات
.تزید من إنتاج الحليب وبالتايل لن یجوع طفلك

ال تعطي طفلك الحلیب الصناعي اال اذا كانت
الرضاعة الطبیعیة غیر ممكنة
الحلیب الصناعي قد بسبب مشاكل خطیرة لطفلك ،وهي صعبة خالل
.السف ر ،فال تستعميل الحلیب الصناعي اال اذا مل یكن لدیك اي خیار اخر
الحلیب الصناعي غري نظیف ،األطفال الذین یرشبون الحلیب الصناعي ھم
.أكرث عرضة من اإلصابة باالم راض الخطیرة مثل اإلسھال وااللتهابات التنفسية
ان ِ
كنت ترضعي طفلك من الثدي وتعطيه الحلیب الصناعي يف نفس
:الوقت ،بإمكانك الرجوع للرضاعة الطبیعیة فقط
ارضعي طفلك من الثدي باستم رار •
استبديل الحلیب الصناعي بالرضاعة الطبیعیة تدریجی اً •
قد تحتاجني لعدة ایام للتخلص من الحلیب الصناعي و استبداله كام الً •
بالرضاعة الطبیعیة
اذا ِ
كنت مسافرة مع امھات اخرى و ھن مرضعات و انت لیس بإمكانك
.اإلرضاع ،قد یرغنب يف إرضاع طفلك يك تتجنبي استعامل الحلیب الصناعي
الحلیب املصنع خالل السفر
اذا كان طفلك عمره أكرث من  ٦أشھر و لیس باستطاعتك إرضاعه إذا
.يحب علیك استعامل الحلیب الصناعي املخصص للرضیع
الحليب املصنع الجاف
یجب خلط الحليب املصنع الجاف باملاء املغيل ،ان مل تتمكني من
.الحصول عىل ماء مغيل ،استعميل میاه معبأة يف زجاجات

ِ
احرص عىل عدم اضافة املاء الزائد للتخفیف •
ِ
احرص عيل عدم اضافة مسحوق زائد للتثقیل •
الحلیب الصناعي الذي یحتوي عىل كمیة زائدة من املاء او •
املسحوق قد بسبب يف إصابة الطفل باالم راض
تخليص من الحلیب املتبقي يف الزجاجة بعد االستعامل ،الج راثیم
تنموا برسعة يف الحلیب الصناعي بعد خلطه وميكن أن يؤثر عىل
صحة الطفل ،يصيبه باملرض
الحليب املصنع السائل ،الجاهز لالستعامل
ھذا النوع من الحليب ال یحتاج للخلط و استعامله اسھل ،مبجرد
فتح العلبة یجب استعاملھا فورا ً و اي حلیب متبقي یجب التخلص
منه ،عند فتح العلبة .تنموا الج راثیم برسعة يف الحلیب و قد تصیب
طفلك باالم راض

الحلیب الصناعي الجاھز للتقدیم اقل
.خطورة من الحلیب الجاف
عندما یصبح عمر الطفل  ٦شھور باستطاعته تناول الحلیب من
مصدر حيواين وهو غري بحاجة لحليب مصنع خاص للرضع .هذا
النوع من الحليب هو سهل املنال واقل خطورة من الحلیب املصنع
.الخاص للرضع
:ینصح باستخدام
),حلیب كامل الدسم ،مبسرت حیواين (بقر ،خروف ،ماعز •
.اللنب و الزبادي •
:تجنبي
…العصري و الشاي •
الحلیب املجفف و املركّز •
تغذیة الرضیع من الزجاجة
غسل الزجاجات أحیان اً قد یكون صعب اثناء السف ر ،اذا كان طفلك
یتناول الحلیب الصناعي استعميل كوب او كأس بدال من الزجاجات ،ألن
الزجاجات الغیر نظیفة وتسبب املرض لألطفال ،وغسیل الكوب اسھل
من غسل الزجاجات ،ذا لزم استعامل الزجاجات ،تأكدي من غسل الزجاجة
عد كل وجبة مباء ساخن و الصابون ،اذا مل یكن باستطاعتك غسل الزجاجة
فو ًرا بعد الرضاعة ،قومي بتجفیفھا جیدا ً مبنادیل الورق النظیفة

