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التغذية 
منذ الوالدة

حليب النمو

الوالدة 12 أشهر2 سنوات 18 أشهر 3 سنوات

التنويـع 

كيفية اختيار حليب الرِّضيع

هة لِحاالٍت خاصة )كالحساسية   ( أنواعها عديدة  إستَشريوا  وزيادة عىل ذلك فَبعض حالئب األطفال موجَّ

لدى  واالجتامعي  الِطبِّي  بالشأن  املكلّف  العون  أو   )ENO( والطفولة  املواليد  ديوان  طبيَب  أو  طبيبكم 

الديوان 

اعة  رَضَّ يف  والعسل  والكاكاو  َكر  والسُّ والفيتامينات  البسكويت  إضافة  إِْجتَِنبَا 

الحليب  حليب األطفال َوحَدُه كاٍف 

أنواع الحليب والُعمر

حليب تكمييل 

)العمر الثان(

حليب بقر كامل

حليب األم

إختيار الرّضاعة واملّصاصة

إن حليب البقر غري ُمكيَّـف لتلبية حاجيات الرَّضيع  إْذ أّن تركيبتُه ال تناسب  ُنَُو الرضيع  وال ِصّحتَُه  فلهذا نجد حالئَب 

ٍة لتتناسب مع ُعمِر الرّضيع  رِضاعٍة عديدٍة ُمَعدَّ

• اعٍة من زُجاج  َينُع القانوُن منذ العام 1102 بيَع الرَّّضاعات املصنوعة من بالستيك يحتوي 	 ل استعامل رَضَّ يَُفضَّ

عىل مادة  البيسفينول أ

• لِكون أو املطّاط، وبأشكال مختلفة وِبتََدفٍُق ُمتغريِّ )مصاصة 	 أنواع املصاصات أو اللّهايات كثرية  قد تكون من السِّ

با ما هو أفضل لرضيِعكام ذات رسعات أو ذات ثقب(  املّصاصة املثالية ال توجد، جرِّ

• قوما باستبدال الرَّّضاعة واملّصاصة فَْورَما تظهُر أعراُض االهِتاء )تشقق أو تصدُّع( 	

حليب نصف دِسم

)العمر األول(

حليب الرّضيع

4 سنوات
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إختيار املاء يف تحضري الرَّضاعة 

كل قارورة ماء تُفتَُح تُحفظ يف الربّاد وتُستهلك خالل األربع 

وعرشين )24( ساعة 

بعض  تتكاثُر  فتِحها  فََفور  ُمعّقمة   ليست  القارورات  مياه 

الجراثيم املوجودة عادًة بها 

• ع« 	 يليق استعامل مياه القارورات إذا كُِتَب عليها »ُمناسب لتحضري ِغذاء الرُّضَّ

أنظمة التصفية )كالطست املزود مبصفاة ال داعي لها  إذ قد تكون خطراً 

إذا ِسَء استعاملها )تراكم الجراثيم( 

• يجوُز استعامل ماء الحنفية يف تحضري رضاعة الحليب ابتداًء من الشهر الرابع )4( من الُعمر  	

ضامناً لنوعية املاء إستَْعِمال ماَء الحنفية البارد بعد تَرْكِها تسيل لبضعة ثواٍن  

ماء القارورة، 

ماء الحنفية 

الوالدة شهر
1 شهر

2 شهر
3 شهر

4 شهر
5 شهر

6 شهر
7 شهر

8 شهر
9 شهر

10 شهر
11 شهر

12 شهر
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التغذية  زجاجة من الحليب
منذ الوالدة

كّمية الحليب املعطاة

يتناول الرّضيع عموماً من 6 إىل 8 رّضاعات يف  الـ 24 ساعة يف األشهر الثالثة األوىل من العمر 

تزداد حاجة رضيعكام  إىل الحليب بزيادة عمره ووزنه 

وشهية الرّضيع حالُها حاُل شهية الكبري: أي تتقلب بني يوٍم وآخر َوَوجبٍة وأخرى 

إعطاء الرّضاعة بكمية فائقة من الحليب 

قد يزيد من قلَِسه 

ضا شيئا فشيئا  عد الرشوع يف إعطاء الغذاء الّصلب، َخفِّ

عدَد الرَّضاعات إىل ثالثة يف كل منها 180 ملل من املاء 

األول من  العام  الجاف  يف  الحليب  6 كيالت من  زائد 

العمر الرّضيع بحاجة إىل 600 ملل من الحليب يومياً 

60 مل

x 8

األسبوع األّول

+ =

شهر 1

x 7

 90 مل

+ =

شهر 6-4

x 5

180 مل

شهر 3

x 6

150 مل

كيلٌة مستوية من مسحوق الحليب 

لُِكلِّ 30 ملل من املاء 

ماء وحدة كيل/مكيال

30 مل 1

60 مل 2

90 مل 3

120 مل 4

150 مل 5

180 مل 6

24 
 سا

24 
 سا

24 
 سا

24 
+ سا

+

=

=
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كيف نْعلم أن الرّضيع جوعان؟ 

بَفُمُه مفتوح ويريد أن يرضع  بفمه يُصدر أصواتاً 

الرضيع صاٍح

يحرّك يََديْه ورِجليه وَيُـدُّ 

ثَِقا برضيِعكام  فسوف يُعطيُكام إشارًة بجوعه قبل أن يجهش بالبكاء  الحظاه 

هل عىل الرّضيع ُشُب املاء؟

يف األشهر األوىل من العمر عندما ال يرشب الرّضيع إال الحليب، ال رضورة إلعطائه ماًء زيادة عىل الرّضاعات التي يتناولها  

ى أو ارتفعت حرارة الطقس جّداً ال تتّددا أن تَْعرِضا عليه بضع مالعٍق من املاء الطبيعي  لكن إذا أصابته ُحمَّ

ُحّمى

حرارة 

طقس

 عالية

ال يُضاف إىل املاء يشء آخر )زهورات، شاب رّمان صناعي، 
رضيُعُكام  عطش  إذا  سكر(   شاب  ليمون،  شاب  سكر، 

أعطياه ماًء صافيا فقط 
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التغذية  زجاجة من الحليب
منذ الوالدة

اإلرضاع بواسطة الرّضاعة؟ 

أخذ وضع مريح 

أخذ الوقت

مراعاة شهيَة الرضيعِ 

ضامن تدفق حليب مناسب 

)اختيار املصاصة( 

يف  طفلك  شب  تــرك 

وتريتها

إعطاء الرّضيع 

أ  فرصًة ليَتجشَّ

يف نهاية الرَّضعة تَخلّصا من بقية الحليب ) تحتفظان به ساعًة عىل األكرث(

ترك الرضيع يَرَْضُع عىل 

حتى ال يرضع الرّضيع هواًء.
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تحضري الرّضاعة

قوما بتحضريها عىل أرضية نظيفة   

إغسال أيديكام جيّداً بالّصابون 

مة    إستعمال رَّضاعة نظيفة وُمَعقَّ

إمَلها بكمية املاء الاّلزمة 

عند االقتضاء قوما بتسخني املاء إىل 

ما اليفوق 40° مئوية 

من  الــاّلزم  العدد  الرّضاعة  ماء  إىل  ِضفا 

املكيال  إستعمال  مستويٍة  الحليب  كيالت 

الذي جاء مع علبة مسحوق الحليب 

أو أو

املزيج ُمتَِّبعني يف ذلك اإلرشادات 

الظّاهرة عىل علبة الحليب 

تحّققا من درجة حرارة الحليب 

2

3

4

5

6

َمنْي  تفادياً لإلنتان أو اإلصابة مبرض قوما بتحضري الرّضاعة قُبَيَْل إعطائها  مسحوق الحليب واملاء ليسا ُمَعقَّ

1
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التغذية  زجاجة من الحليب
منذ الوالدة

ِبالَيــد: 
فور االنتهاء من الرِّضاعة، اغسال الرَّضاعة وما دخل يف تحضريها باملاء البارد  تنظيف الرَّضاعة إستعمال فرشاًة وماًء ساخناً 

َو سائل تنظيف األواين  إغسال ياملاء الُعّدَة كلَّها  

آِبآلة غسيل األطباق:
قوما دوما ِبغسل الرّضاعة أّوالً بفرشاٍة مع ماء ساخن و سائل تنظيف األواين يكون التنظيف اآليل فّعاالً إذا كانت َدورُة 

الغسيِل تاّمًة و كان التجفيُف حاّراً جّداً 

تنظيف الرّضاعة

Prod
uit

Vais
sel

le
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التعقيم الحراري: 

داخل قدٍر تغيل ماًء:  

أغرِقا الرّضاعة ولواحَقها لـِ 02 دقيقٍة  تُغىّل املصاصات لـ 01 دقائق 

 

بواسطة جهاز تعقيم مايكرويف/ميكروأوند أو كهربايئ: 

طالِعا دليل اإلستعامل 

التعقيم البارد: 
يتم هذا التعقيم باستعامل أقراص تُباع يف الّصيدلية  من أجل تحضري حاّمم ُمطَهِّر، َضعا قُرصا يف 5 لتات من املاء  أغرقا 

الرّضاعة ولواحَقها فيه ملدة ربع ساعة  

ِحفظ الرّضاعة:  
ضعا الرّضاعة ولواحَقها عىل منشفٍة نظيفٍة وَدَعاها تِجف  ضعا الرّضاعة ُمغلقًة يف خزانة نظيفة أو بَرّاد 

تعقيم الرَّّضاعة 

يُواَصُل تعقيم الرّضاعة واملّصاصة وحلقة إغالقها وغشائها وغطائها )قتالً للجراثيم( بعد غسلها وعند كّل استعامل حتى 

مرحلة التنويع الغذايئ )4-6 أشهر( 

10 min.20 min.
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التغذية  زجاجة من الحليب
منذ الوالدة

ُمتطلَّبات تحضري الرَّضاعة خارجاً

قوما بتحضري الرَّّضاعة قُبَيَْل اإلرضاع:

ُخذا معُكام:
مًة	  رّضاعًة فارغًة أو أكرث، نظيفًة وُمعقَّ

قارورَة ماٍء مل تُفتح بعد	 

مسحوَق الحليب يف مكياله 	 
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التغذية 
منذ الوالدة

ُح من الخطِأ الصَّ

خالل األشهر األوىل من العمر،ِسَعُة معدة الرضيع صغرية ) أسبوع واحد من العمر: 30 ملل، شهر من العمر: فإذن 

هو يحتاج بانتظام للغذاء وكذلك ليالً  لكل رضيع طبعه ووتريته يف النوم  فبعضهم ينام من 5 اىل 6 ساعات عىل 

التوايل بعد بضعة أسابيع من العمر وآخرون ينامون  ذات القدر بعد ُعمٍر أطول  حتى 4 أو 6 أشهر من العمر، 

التغذية ليالَ أمٌر عاٍد 

أََعىل رضيِعنا شُب الحليِب ليالً؟ ُح الصَّ

رضيُعنا يتلّوى، يبيك ويبدو ُمتألِّام من بطِنِه. علينا إرضاعُه مجّدداً. 

قد ال يكون البكاء بسبب الغذاء  ُخذا وقتَُكام يف فهم ما يحتاجه رضيُعكام  ال تتّددا يف الحديث عن ذلك مع 

طبيِبُكام أو مع العون املكلف بالشؤون الطّبية واالجتامعية لدى ديوان املواليد والطفولة 

ُحالخطأِ الصَّ

يف األشهر األوىل، من الطبيعي أن يستيقظ الرّضيع ليالً طلباً للحليب  فإعطاؤُه رّضاعة كبرية قبل ُخلوده إىل النوم 

لن يجعَل نوَمه يطول  بل بالعكس، قد تكون لياليه صعبة بسبب ُعرس الهضم والَقلَس الناجم عن الحليب الزائد  

إذن ال عالقة بني تزايد فتة النوم و التغذية 

لو أناول رضيعي ليالً رّضاعًة كبرية يجعله ذلك نوَمُه أطول. الخطأِ
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التغذية  زجاجة من الحليب
منذ الوالدة

عند  ولياٍل صعبة   راحة  وِقلَّة  الرّضيع  لدى  معترَباً  قلساً  يسبب  قد  وأخرى  بني رضعة  فجأًة  الحليب  كمية  رفع 

استهالك رضِعيُكام كل رّضاعاته ومع ذلك يبقى لديكام انطباع بأنه ال يزال جوعانا، ِضفا يف رّضاعته 03ملل ماًء 

زائد مكيال حليب واحد 

أرفع تدريجيا كمية الحليب. ُح الصَّ

قبل عام 2011  املبيعة  الرّضاعات  الرّضاعة  جميع  املستعمل يف صناعة  البالستيك  تركيبة  االستعالم عن  عليكام 

يُحتمل احتواؤها عىل البيسفينول أ  عند الّشك، ال تستعمالنها  ويف كل حال، يجب أن تكون الرّضاعُة املستعملة 

عىل أحسن وجه )غري مخدوشة أو مشقوقة( 

الرّضاعات التي أعطتني إياها قريبتي قد تحتوي عىل البيسفينول أ.  ُح الصَّ

ع والصبيان   حليب الثدييات )كاملاعز والنعاج والبقر( ال يُناسب الرُّضَّ

عندما ال يأخذ الرّضيع حليب األم أو بعد الفطام يُوىص بإعطائه حليب مخصص لألطفال   هذه الحالئب الـُمَعّدة 

لألطفال ُمصّنعٌة باستعامل حليب البقر أو املاعز ومكيّفٌة بالنظر إىل حاجة الرّضع الخاصة للغذاء يف مرحلة النُُّمو  

تخضع صناعة هذه الحالئب حتام إىل ترشيع شديد الرصامة 

لِحليب الَفرس جودة مثيلة لِحليب األّم. الخطأِ
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التغذية 
منذ الوالدة

لُنُمو  الجوهرية  املكونات  بها  ألن  فقط  للرّضع  خّصيصا  ة  املعدَّ الصويا  عىل  املحتوية  التحضريات  هو  يليق  ما 

رضيعكام 

يُنصح يف الوقت الحايل بتفادي الصويا قبل 6 أشهر من العمر بسبب نسبة األستوجني  الّنبايت العاليه فيه )مادة 

شبيهة باألستوجني وهي هرمون أنثوي مسئول عن االضطرابات الهرمونية(  

ميكنني إعطاء رضيعي حليب الصويا؟ الخطأِ

يحتِفظ ابن سنة واحدة بحاجات غذائية خاصة يفتِقُر حليُب البقر العادي إليها  يُنصُح مبواصلة إعطاء الحليب 

بلوغ سنة  العادي عند  البقر  إعطاء حليب  بعدها  يجوز  غاية سنٍة ونصف وحتى  إىل  الثاين(  )العمر  التكمييل 

ونصف ومن األفضل بعد 3 سنوات 

ُسم. نة الواحدة من العمر حليَب بقٍر كامٍل أو منزوعِ الدُّ ميكنني إعطاء رضيعي ذي السَّ الخطأِ

نحَو 15 أو 18 شهرا من العمر ُيكنكام إيقاف الرّضاعة  ال الحليب  بالكوب أو بالفنجان بإمكان رضيعكام ُشبَه 

عىل نحٍو آخر  تدريان أنَّ طفلكام اآلن يرشب املاء يف الكوب  أىت دور الحليب ليُعطى بال رّضاعة  أي عىل نحٍو آخر   

متاشياً مع تغذية ُمتّزنة تُعطى مشتقات الحليب عىل نحٍو آخر )قشدة، جنب( وكمية الحليب إذن يكن أن تُقلّل   

أخرى  أغذية  بدل  الحليب  من  كميًة غري الزمة  الرّضع  استهالك  احتامل  الرّضاعة هو  اعطاء  مواصلة  العيب يف 

رضورية لصّحته )خبز، فواكه  (

عمُر طفيل اآلن سنتان وأعطيُه حليَبُه يف فنجان. ُح الصَّ

لإلجابة عن أسئلتكم ال ترتّددا يف االتصال بطبيبكام أو بالعون املكلّف 

.)ONE( بالشئون االجتامعية والطّبية لدى ديوان املواليد والطفولة
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 مركز الوالدة و الطفولة

 بدعم من اتحاد الوالونيا - بروكسيل و الرهان الوطني.

تؤخذ بعض الرسوم التوضيحية من 

  صور ملرافقة الوالدين يف الحياة اليومية " بتعاون مع التعاونية" 
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