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عزيزتي القارئة
ِ
مولودك .يُعتبر الحمل والوالدة والر�ضاعة ف�صال ً جديدا ً في
�أنت بانتظار قدوم

حياتك بكل ماتعنيه الكلمة .البد و�أنك تريدين �أن تعرفي المزيد حول هذه المرحلة

التي من المحتمل �أنك �ستجربين فيها معنى االنوثة ب�شكل عميق جداً.

لقد تم تطوير هذا الكتيب من قبل م�ؤ�س�سة ت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا
بالتعاون مع المنظمات الممثلة فيه .ينبغي �أن يمنحك هذا الكتيب الثقة في �أن

الر�ضاعة هي عملية طبيعية� .إن ج�سمك ي�ستعد لها الآن من تلقاء ذاته.

�إن الر�ضاعة الطبيعية هي �سهلة التعلم ،ولكن يمكن لها �أن تكون �صعبة ب�سبب
بع�ض التفا�صيل ال�صغيرة .لتجنب هذه المتاعب ،تم تلخي�ص الجوانب الأكثر

�أهمية حول الر�ضاعة الطبيعية في هذا الكتيب� .سوف تجدين �أي�ضا ً في الملحق
تفا�صيل معلومات االت�صال.

من خالل الر�ضاعة الطبيعية �سوف تمنحين طفلك الدفء والأمان والرفاه والحماية

والأمن � -سوف تعطي طفلك �أف�ضل بداية ممكنة في حياته.
ِ
يمكنك �أي�ضا ً العثور على العديد من المعلومات القيمة والحالية على الموقع:

 > www.stillförderung.chالأ�سئلة المتكررة.

م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا
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الر�ضاعة الطبيعية  -لماذا؟
عادت الر�ضاعة الطبيعية �إلى الحداثة من جديد .الكثير من الأمهات يدركن اليوم

تقلل الر�ضاعة الطبيعية �أي�ضا ً من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الدورة الدموية وارتفاع

�أنهن يمنحن �أطفالهن �أف�ضل نظام غذائي ممكن عند قيامهن ب�إر�ضاعهم ر�ضاعة

�ضغط الدم ،وتقللها كذلك �أي�ضا ً في مرحلة الحقة من الطفولة ،وت�شجع على

وعملي ومتاح في �أي وقت وفي �أي مكان وفي درجة الحرارة والتكوين ال�صحيحين.

تقدم الر�ضاعة �أي�ضا ً فوائد للأم .ت�شجع هرمونات الإر�ضاع على �إعادة تكوين الرحم،

جل�سة الر�ضاعة الطبيعية (الحليب في بداية تدفقه ونهايته) ,و يتكيف كذلك

بداية فترة الحي�ض .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقلل الر�ضاعة الطبيعية من خطر الإ�صابة

طبيعية ح�صرا ً في الأ�شهر الأربعة �إلى ال�ستة الأولى� .إن حليب الأم هو �صحي

�إن حليب الأم يغير نف�سه ويتكيف مع احتياجات الطفل الر�ضيع لوحده � -ضمن
مع احتياجات الطفل المتنامية .ويتكون حليب الأم من الماء بن�سبة %88

�إلى جانب ذلك ،ف�إنه يحتوي على البروتينات والدهون والكربوهيدرات والمعادن

والفيتامينات والحديد .يزود حليب االم الطفل بالمواد المناعية والدفاعية للأم

ويحميه من الأمرا�ض� .إن حليب حديثي الوالدة ،يحتوي على المزيد من البروتين -
وبالتالي على المزيد من المواد الدفاعية – �أكثر مما هو عليه في حليب الإمر�أة
النا�ضج وبالتالي فهو مهم ب�شكل خا�ص لطفلك.

ت�شجع الر�ضاعة الطبيعية على العالقة الحميمة بين الأم والطفل الر�ضيع وهي

تعني للطفل التقارب والدفء .الأطفال الذين يتم �إر�ضاعهم لديهم مخاطر �أقل
للإ�صابة بال�سمنة.

التنمية المثلى لع�ضالت الوجه والفم والفك.

مما يخف�ض من خطر النزيف بعد الوالدة .ت�ؤخر الر�ضاعة الطبيعية ب�شكل عام من
ب�سرطان الثدي.

و�أخيرا ً ولي�س �آخرا ً يريح الإر�ضاع الطبيعي من الأعباء المالية ويخفف من العبء
عن البيئة.
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يُجهز ج�سدك نف�سه بنف�سه خالل فترة الحمل .يتغير ثدياك ويكبر حجمهما ويزداد

وزنهما وي�صبحان ح�سا�سين في �أغلب الأحيان .ت�صبح الهالتان المحيطتان بحلمتي
الثديين �أكثر قتامةً .تُزاحم الأن�سجة الغدية المتنامية جزءا ً من الأن�سجة الدهنية.

تدفق الحليب الإنعكا�سي

يترابط تكوين الحليب وت�شكله مع عملية م�ص الطفل بطريقة مثيرة للده�شة.

الأن�سجة الدهنية
الأن�سجة الغددية
القنوات
الناقلة
للحليب

يتم توجيه تحفيز التدفق عن طريق مالم�سة الحلمة ونقله من خالل الأع�صاب

�إلى دماغ الأم ويت�سبب هناك بتدفق هرمون الر�ضاعة (البروالكتين) وهرمون تدفق
الحليب (الأوك�سيتو�سين).

يُن�شط هرمون الر�ضاعة الخاليا المنتجة للحليب من الثدي ،والذي يمكن �أن ي�سبب

�شعورا ً بالراحة على تعزيز �شعور الترابط مع الطفل .يتم تنظيم توريد الحليب عن
طريق الطلب عليه من الطفل.

�إن هرمون تدفق الحليب لديه وظيفة مزدوجة :بعد وقت ق�صير من بداية الم�ص

يُطلق الج�سم هذا الهرمون ،مما يت�سبب بتدفق الحليب الإنعكا�سي .يدعم هذا

قنوات
�إخراج
الحليب

الهرمون �إعادة تكوين الرحم بعد الوالدة ،وهذا هو ال�سبب في �شعور الأم �أثناء
الر�ضاعة في كثير من الأحيان بتقل�صات الرحم خالل الأيام الأولى.

قطرة الحليب الأولى

 1/7 Abb. MSحقوق الن�شر محفوظة ل ماركو�س زومر موديالت �شركة  SOMSOكوبورغ�/ألمانيا2008 ,

ِ
جهز نف�سه
�إن
ج�سمك ي ُ ّ
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التح�ضير للر�ضاعة
في فترة الحمل
اليحتاج الثديان وحلمتاهما �إلى �أي نوع من �أنواع التح�ضير الخارجية لعملية الر�ضاعة.

لتجنب حدوث التهاب الحلمات ،ف�إن تعلم تقنيات الر�ضاعة ال�سليمة هو مهم جدا ً

فيما بعد .يرتاح الثدي كثيرا ً عندما تقومين بنفخ الهواء على ب�شرته .قومي بغ�سل

• يتم تح�ضير وتجهيز الأمهات في فترة الحمل على الر�ضاعة الطبيعية.

• يتم و�ضع الطفل المولود حديثا ً توا ً بعد الوالدة على بطن �أمه حيث ي�ستطيع
البقاء هناك من �ساعة �إلى �ساعتين دون �إزعاج .في غ�ضون هذه الفترة �سيتم

ثدييك با�ستعمال الماء فقط ،والينبغي عليك ا�ستخدام ال�صابون �أو ما �شابه ذلك �أبداً.

�إر�ضاع المولود لأول مرة.

والهالة� .إذا كنت ترغبين في ارتداء حمالة �صدر �أم ال ،ف�إن القرار في ذلك يعود لك� .إذا

مع بع�ضهما البع�ض.

�إذا كنت ت�ضعين بع�ض الكريم على ج�سدك ،فعليك �أن تتجنبي و�ضعه على الحلمة
قررت ارتداء حمالة ال�صدر فعليك ارتدائها و و�ضعها بطريقة �سليمة.

هكذا بمكنك �إيجاد م�شافي و�أماكن متخ�ص�صة بالوالدة ,والتي يمكنها
�أن تدعمك وت�ساعدك بال�شكل الأمثل في عملية الر�ضاعة:

الر�ضاعة هي عملية طبيعية ،غير �أنه غالبا ً مات�ؤثر �أ�صغر الأ�شياء على �سير هذه

العملية .وبالتالي ،فمن المهم �أن ت�أخذي بعين االعتبار عند اختيار مكان الوالدة �أي�ضا ً

• يتم �ضمان نظام الم�ساكنة �أي �أنه ب�إمكان الأم وطفلها البقاء طوال الوقت
• �سوف يتم الإ�ستغناء عن ا�ستهالك ال�شاي والماء �أو الأغذية الإ�صطناعية.

• �سيتم قدر الإمكان عدم ا�ستعمال الم�صا�صات (اللهايات) �أو زجاجات االطفال
كما �سيتم �أي�ضا ً منع دعايات المنتجات البديلة لحليب الأم.

• �سوف يتم موائمة ومناغمة الر�ضاعة مع �إيقاع الطفل.

• �سوف يتم تلقين الأم كيف تقوم ب�ضخ الحليب من ثدييها في حال توجب عليها
الإفتراق عن طفلها لبع�ض الوقت.

معايير الوالدة بحيث تتمكني لدى البدء بالر�ضاعة من الح�صول على الدعم الأمثل.

• �سيتم �إعالم الوالدين عن الأمكنة التي يمكن التوجه �إليها با�ستف�سارات حول

الطبيعية يتم منحها من قبل اليوني�سيف ومنظمة ال�صحة العالمية درجة التميز

• يتلقى جميع الموظفون العاملون في مجال رعاية الأم والطفل تعليمات

توافقين على االلتزام بالخطوات الع�شر للر�ضاعة الطبيعية الناجحة ،والتي �سيتم

• يتم تدريب الموظفين خ�صي�صا ً لتلبية المبادئ التوجيهية الإر�شادية.

الم�ست�شفيات ومراكز الوالدة التي تتمتع بثقافة جيدة حول موا�ضيع الر�ضاعة

باعتبارها «م�ست�شفيات �صديقة للطفل» («م�ست�شفيات �صديقة للأطفال»)� .أنت
تنفيذها كجزء من مبادرة الم�ست�شفيات ال�صديقة للأطفال (:)BFHI

موا�ضيع الر�ضاعة وحول الم�شكالت التي قد تطر�أ بعد الخروج من الم�شفى.
وتوجيهات بخ�صو�ص ت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية.
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ال�ساعات الأولى

الأيام الأولى

تُ�شكل ال�ساعات الأولى بعد الوالدة فترة من الترابط والمعرفة المتبادلة ،كما ي�شار

في الليلة الأولى والأيام التي تليها ،تتعرفين �أنت وطفلك على بع�ضكما البع�ض

بطنك� ،أو تقومي �أنت بنف�سك بتناوله وا�ستقباله وو�ضعه على �صدرك .الآن يمكنك

على �أكمل وجه �إذا تي�سر لك ق�ضاء وقت طويل مع طفلك قدر الإمكان  -ليال ً ونهاراً.

(زوجك) �إذا كان ذلك ممكناً .ت�شاهدين وتعانقين مولودك الجديد الفريد من نوعه.

من المهم في الأيام الأولى

�إليها با�سم «الترابط» .بعيد الوالدة مبا�شرةً ،يتم و�ضع طفلك المولود للتو على

�أن تتمتعي ب�سعادة الإت�صال مع طفلك في ظل �إ�ضاءة خافتة ،مع �شريك حياتك

امنحيه الوقت ليبحث ويطلب الثدي لوحده ،من خالل و�ضعه في و�ضعية الإتكاء

يالم�س بطنه بطنك و�صدرك العاري (الب�شرة على الب�شرة) .يتم من خالل الر�ضاعة

ب�شكل �أف�ضل وتتدربا �سويا ً على عملية الر�ضاعة .يمكنك التمكن من تعلم ذلك

•	�أن تُبقي طفلك بجانبك دائما ً و�أن تتعلمي �إ�شاراته ب�سرعة قدر الإمكان.
•	�أن ير�ضع طفلك الحليب مرات عديدة وبالقدر الذي يرغب فيه.

الطبيعية البديهية هذه تحفيز ردود فعل البحث الطبيعية عن الثدي لدى الأطفال

• عند و�ضع طفلك على �صدرك ينبغي فعل مايلي :المالم�سة و الإنتظار

حديث الوالدة .يمكن �إجراء �أي فحو�ص الزمة لطفلك حديث الوالدة في العادة وهو

• قومي �أثناء الر�ضاعة بحمل طفلك قريبا ً �إلى ج�سدك واحر�صي على �أن يكون

في محيط المهبل .يمكن في وقت الحق �أن يتم قيا�س طول طفلك ووزنه .اليتغير

• قومي بتغيير وتبديل الجوانب حين �إر�ضاع طفلك ,ولكن فقط بعد مرور 15

حديثي الوالدة .انتظري و�ضعي ثقتك في قدرات الر�ضاعة الطبيعية لدى طفلك

م�ستلق على بطنك .يمكنه �أي�ضا ً البقاء على بطنك �إذا كان يتوجب خياطة جرح

طول �أو وزن الطفل في ال�ساعة االولى �أو الثانية للوالدة.

بعد �إجراء عملية الوالدة القي�صرية ،يمكن لطفلك (طالما �أنه في حالة جيدة) �أن

ي�أتي وي�ستلقي على بطنك حالما ت�صبحين في و�ضع ي�ؤهلك من القيام بذلك� .إلى

ان يحين ذلك يمكنه الإ�ستلقاء في �أح�ضان �شريك حياتك ب�أمان ويمكنك حينها

التوا�صل مع طفلك.

وتقريبه �إليك.

ثديك قريبا ً منه وفي متناوله.

�إلى  20دقيقة من الم�ص والإبتالع من ثدي واحد.

• تعرفي على و�ضعيات الر�ضاعة المختلفة (انظري �إلى ال�صفحات من .)15-12

•	�أعطي طفلك ثديك فقط وتجنبي ا�ستعمال الم�صا�صة و زجاجة الحليب و�أقنعة
حماية الثديين وبهذا تعملين على منع م�ضايقة طفلك �أثناء قيامه بالر�ضاعة

من ثديك.

• من خالل الإت�صال الج�سدي المتكرر تقومين بدعم عملية الر�ضاعة و عملية
الإرتباط بالطفل.

• انفخي الكثير من الهواء على حلمتي الثدي.

• يمكنك في الأيام الأولى وزن طفلك كل يوم وبعد ذلك تقومين بوزنه كل �أ�سبوع.
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الإ�شارات النموذجية الأولى للطفل في الأيام الأولى هي:

بدء ت�شكل الحليب النا�ضج

• �ضو�ضاء �أ�صوات الم�ص

وي�سمى اللب�أ .هو غني بالبروتينات والمعادن والأج�سام الم�ضادة .تزداد كميته يوما ً

•	�أ�صوات الهديل �أو الأنين الهادئة

الوالدة �إلى الحليب الإنتقالي .يتم و�صف هذا بم�صطلح «تدفق الحليب» .وغالبا

• حركات الم�ص والبحث
• و�ضع اليد على الفم

الر�ضاعة ح�سب الحاجة

بعد وجبة الإر�ضاع الأولى يمكنك الإ�سترخاء ِ
انت وطفلك .ينبغي عليك بعد �ست

في الأ�شهر الأخيرة من الحمل يت�شكل حليب بعد الوالدة (اللب�أ) .حليب بعد الوالدة
بعد يوم .في اليوم الثالث �أو الرابع يحدث االنتقال من حليب الأطفال حديثي

ما ي�صاحب هذه العملية تورم الثديين ،والتي يمكن �أن ت�شعر بها الأم ب�أنها غير

مقبولة وم�ؤلمة� .أف�ضل طريقة للعمل على منع هذا الألم ،تتمثل في الر�ضاعة

الطبيعية المبكرة والمتكررة والطويلة والكافية بدءا ً من الوالدة.

�ساعات على �أبعد تقدير �إر�ضاع طفلك مجددا ً من اجل تحفيز �إنتاج الحليب لديك.
ربما يتوجب عليك �أي�ضا ً �أحيانا ً �إيقاظه من �أجل تناوله .من الآن ف�صاعدا ً يُظهر ِ
لك

الم�ساعدة الأولية في حالة التدفق القوي للحليب:

الحليب ويحدد من خالله رغبته في امت�صا�صه كمية الحليب .في الأيام القليلة

• قومي ب�إر�ضاع طفلك قدر الم�ستطاع.

طفلك احتياجاته ويطلب الر�ضاعة وفقا ً لذلك .يحفز طفلك ب�سلوكه انتاج تدفق
الأولى وربما الحقا ً �أي�ضا ُ �سوف يطلب طفلك �شرب الحليب من ثمانية مرات �إلى

اثني ع�شر مرة في غ�ضون � 24ساعة .يمكنك ا�ستغالل وقت نومه كي تنالي ق�سطا ً
من الراحة .هكذا تح�صلين وتنالين مرادك .الأطفال حديثي الوالدة لديهم �أي�ضا ً

�إيقاع يقظة ونوم.

�إذا كنت تر�ضعين طفلك ليال ً فقط في �ضوء خافت وتتحدثين قليال ً وب�شكل هادئ

جدا ً فقط� ،سيتعلم طفلك �أي�ضا ً التمييز بين الليل والنهار.

لكل طفل حما�سه الخا�ص به وا�سلوبه في تناول الحليب .بع�ض الأطفال يكادون
اليقوون على الإنتظار ويقومون بابتالع الحليب بنهم� .أما الأطفال المتذوقون

فيقومون بالتمتع بكل قطرة من الحليب .الأطفال الحالمون هم في مرحلة
و�سطى ,حتى انهم ين�سون ب�أنهم ير�شفون الحليب.

• �ضعي قبل البدء كمادات دافئة للم�ساعدة.

• ب�إمكانك تدليك ثدييك بنعومة قبل الإر�ضاع
(انظري �إلى ال�صفحة .)24

�صعب من و�صول طفلك �إلى حلمة الثدي ,حينها قومي
ّ
•	�إذا كان تورم ثدييك ي ُ
بو�ضع بع�ض الحليب على المنطقة التي يلم�سها طفلك وقومي بتدليكها حتى
ت�صبح لينة.

• بعد عملية الإر�ضاع يمكن عن طريق ا�ستخدام الكمادات الباردة تخفيف الآالم.
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و�ضعيات الإر�ضاع
المكان المريح يُحفزك على الر�ضاعة

من �أجل �أن تُ�شكلي �أنت وطفلك ثنائيا ً مثاليا ً في الر�ضاعة ,ف�إنه من المهم منذ

هكذا تت�أكدين من �أن طفلك يم�ص الحليب ب�شكل جيد:

• راقبي طفلك .فمه مفتوح ب�شكل وا�سع ,ال�شفتان مقلوبتان باتجاه الخارج,

البداية �أن ت�ضعي طفلك �إلى ثديك بطريقة �صحيحة .يمكن للقابلة والممر�ضة

الأنف والذقن يلم�سان ثديك .يمكنك �سماعه وهو يبتلع ومراقبة حركاته.

بمجرد التعرف على عالمات الجوع الأولى لطفلك ،عليك المبادرة بالجلو�س ب�شكل

• الم�ص الفعال هو لطيف وغير م�ؤلم .لكن عندما يبد�أ طفلك بال�شفط قد

م�ساعدتك في تعلم ذلك.

مريح .ادعمي ظهرك ربما ببع�ض الو�سائد .قد يكون من المفيد في البداية �أن

تر�ضعي طفلك بدون ثياب في الق�سم العلوي من ج�سدك � .ضعي من�شفة على

كتفيك ،كي ال تبردي .بعد ح�صولك على راحة الجلو�س المبتغاة خذي طفلك �إليك
وتحدثي معه.

ثم �ضعي طفلك في و�ضعية الر�ضاعة المبتغاة .دعي بطنه يكون قريبا ً من بطنك.
اجعلي كال ً من الأذن والكتفين والوركين لطفلك يتمو�ضعان في خط واحد .قومي

برفع �صدرك بلطف قليال ً من خالل يديك بحيث ينبغي �أن تكون الحلمة قبالة �أنف
طفلك .يُ�شيح طفلك بوجه بعيداً ,حينها قومي بمالم�سة حلمة ثديك برفق على
خد طفلك وانتظري قليالً .هذه العملية تت�سبب في �إطالق رد فعل يحث على فتح
الفم .حالما يكون فمه مفتوحا ً لمرة ,قومي ب�سحب طفلك ب�سرعة �إليك بحيث

تتمو�ضع حلمة الثدي وجزء كبير من هالة الثدي قبالة منت�صف فمه  -وبعد ذلك

�سوف يبد�أ في الم�ص� .ستكون ال�شفاه مقلوبة للخارج ومرئية  .ت�أكدي مرة �أخرى من
�أن بطن طفلك قريب جدا ً �إلى بطنك.

• يبد�أ طفلك بالإ�سترخاء وت�صبح لكمات قدميه بطيئة.

يحدث الألم ،ولكن �سرعان ما يهد�أ .يت�سبب تدفق الحليب الإنعكا�سي لدى بع�ض
الن�ساء ،في ظهور �آالم على �شكل الذع �أو وخز .و خ�صو�صا ً عندما ي�ستمر الألم
طوال وجبة الر�ضاعة ,حينها يعتبر هذا دليال ً على �أن هناك �شيئ ما خط�أ.

في معظم الحاالت يكمن ال�سبب في طريق �إجال�س الطفل غير ال�صحيحة.

• تدل تقل�صات الرحم وزيادة الإفرازات الجرحية المهبلية في الأيام الثالثة وحتى
الخم�سة الأولى �أثناء الر�ضاعة الطبيعية على امت�صا�ص فعال للحليب.

انظر يا طفلي ,لدي �شئ جميل ينتظرك!

بفم مفتوح وحركات �سريعة ذهابا ً و�إيابا ً
يبحث الطفل عن حلمة الثدي .تقوم
الأم ب�ضم طفلها �إليها ب�سرعة.

حركات يديه تبد�أ بالإ�سترخاء والهدوء.

من �أجل نزع طفلها عن الثدي تقوم االم
ب�إطالق الفراغ ب�إ�صبعها بحذر.
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من �أجل البداية ينبغي عليك �أن تكوني على دراية
بو�ضعيات الإر�ضاع الثالث التالية:

تُعتبر و�ضعية الح�ضن للإر�ضاع الو�ضعية الأكثر �شيوعاً .هي ب�سيطة وي�سيرة،

من �أجل تجنب التهاب الحلمات الثديية ،يمكنك و�ضع �آخر قطرات الحليب

ويمكن ا�ستخدامها في �أي مكان تقريباً� .إذا كنت ت�سندين ذراعك عن طريق و�ضع

على حلمة الثدي وتركها تجف في الهواء بعد انتهاء طفلك من جل�سة

تعتبر الو�ضعية الجانبية او الظهرية منا�سبة في البداية مع الأطفال الذين

�إذا كان الم�ص ي�سبب �ألما ً ِ
لك ،قومي ب�إخراج الفراغ بلطف با�ستخدام �إ�صبعك

و�سادة� ،سيمكنك حينها الإر�ضاع با�سترخاء.

هم يعانون من قلة الهدوء وال�سكينة .عن طريق اليد يمكن �سحب ر�أ�س الطفل

ب�سهولة وب�شكل محدد في غ�ضون لحظة ق�صيرة باتجاه الثدي ،بحيث يفتح

الر�ضيع فمه ب�شكل وا�سع .هذه الو�ضعية ت�ساعد على �إفراغ قنوات الحليب باتجاه
الإبط ب�شكل جيد(انظري ال�صفحة  ،26احتقان الثديين).

�إن الر�ضاعة بو�ضعية اال�ستلقاء هي مفيدة وخا�صة بعد �إجراء عملية قي�صرية وفي
ِ
كنت ترغبين بالراحة �أو في الليل .قد يغفو طفلك �أثنائها .الينبغي عليك �أن
حالة
تخافي :من غير الممكن �أن ي�سقط طفلك حديث الوالدة من �سرير كبير.

الإر�ضاع الطبيعية.

و�ضعي طفلك على �صدرك من جديد .تحققي هنا مرة �أخرى من و�ضعية طفلك

وما �إذا كان قد و�صل بما يكفي �إلى هالة الثدي.

و�ضعية الح�ضن

الو�ضعية الجانبية

و�ضعية الإ�ستلقاء
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الأ�سابيع الأولى
احتياجات الأم

ِ
حياتك
تُ�شكل الأ�سابيع الأولى بالن�سبة لك فترة من التحول والتغيير .ت�صبح

اليومية �أ�سهل ,خا�صة �إذا كنت الآن ال تتوقعين الكثير وكنت تحاولين �أن تري

الأ�شياء بطريقة �أكثر مرونة قليال ً من المعتاد .ربما تقومين بتب�سيط الأعمال

المنزلية؟ ت�ساعدك التوقعات الواقعية على تجنب التوتر .ي�صبح �إيقاع الر�ضاعة

ربما يكون من الممكن لك الح�صول في الأ�سابيع الأولى على دعم من الأقارب

وال�صديقات من �أجل ت�سهيل الحياة اليومية .يمكنك الت�أ�سي�س الت�صاالت وعالقات

جديدة من خالل درو�س تمارين �إعادة تكوين ع�ضالت الظهر �أو حلقات ندوات التدليك
ِ
للأطفال الر�ضع �أو لقاءات الإر�ضاع� .إذا
كنت موظفة ،ف�إنه من المفيد لك �إذا كنت

الطبيعية �أف�ضل من ال�سابق ،حيث �أن كل طفل يطور �إيقاعه الخا�ص� .إن الر�ضاعة

ت�ستطيعين �أخذ �إجازة �أمومة طويلة جداً� .سوف ت�ستمتعين � ِ
أنت وطفلك بها.

للحاجة الخا�صة بك .على �سبيل المثال� ،إذا كان لديك �آالم في الثديين ،لأن الكثير

�سوف تحتاجين �إلى الأب

الطبيعية بناء على الطلب هي �شائعة؛ ح�سب حاجة الطفل ،وكذلك �أي�ضا ً وفقا

من الحليب هو متوفر فيهما ،حينها قومي بت�شجيع طفلك على ال�شرب .وعادة ما

�سيكون من المثالي �إذا كان ب�إمكان �شريك حياتك زوجك (�أو �أعز �صديقاتك �أو

تتغير حياة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون جنبا ً �إلى جنب مع الأطفال حديثي الوالدة

بتحفي�ض الطفل حديث الوالدة ،و�سوقه في عربة الأطفال في نزهات �أو تمكين
تنظيم لقاء ِ
لك مع احدى ال�صديقات وم�ساعدتك في الإجابة على المكالمات

الطبيعية ب�شكل غير مالئم.

من �أجل �إن�شاء عالقة بين الوالد وطفله .وبهذا �سيت�سنى الوقت للأب والأم لكي

يبد�أ عن طيب خاطر بالم�ص.

ب�شكل جذري .تواجه الحياة �صعودا ً وهبوطا ً عاطفياً .حاولي �أن تجدي الوقت

الأم) ،التواجد في المنزل في الأ�سبوعين الأولين من عودتك .يمكن له �أن يقوم

وال�سالم لنف�سك عندما يكون طفلك نائماً .ي�ؤثر التوتر والإجهاد �أثناء الر�ضاعة

الهاتفية ،والت�سوق �أو الطبخ� .إن الفترة الأولى هي بالغة الأهمية بالن�سبة لزوجك

قومي بتغذية نف�سك بالم�أكوالت المتنوعة والغنية .يمكنك تجربة ما تح�صلين
عليه �أنت وطفلك .يجب عليك الت�أكد من � ِ
أنك ت�شربين ما يكفي� .أن تتمكني

ي�صبحا والدين .ومن المحتمل �أن يت�أرجح �شعور الأب بين الفخر والغيرة� .إذا تمكن

من الح�صول على �سبيل المثال في كل وجبة طعام على كوب كبير من ال�شاي

غير المحلى �أو المياه (مياه ال�صنبور) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمن المهم �أن يكون

لديك �إمدادات كافية من الفيتامينات والمعادن :قومي بتناول الفاكهة ،الخ�ضار
وال�سلطة يومياً.

من الم�شاركة منذ البداية في دعم ورعاية الطفل ف�إن مثل تلك الم�شاعر �ستكون
بالت�أكيد �أقل حدةً.
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هل يح�صل طفلي على حليب كاف؟

هذا ال�س�ؤال المطروح هو �شائع في كثير من الأحيان� .إن الطفل الذي ير�ضع ب�شكل

البكاء  -لغة الأطفال الر�ضع

�إن بكاء الطفل يم�س م�شاعرنا جميعا ً  .تفاعلي مع كل �صرخة ي�صدرها طفلك،

كامل ويتمتع بال�صحة وي�شرب مايكفيه من حليب الأم �سوف لن يحتاج �إلى المزيد

لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه بها �أن يُظهر ِ
لك من خاللها ب�أنه ي�شعر

وي�شعر طفلك بالعط�ش� ،سوف ي�شرب ب�شكل �أكثر تواترا ً و�أكثر ق�صراً .هذا يعطيه

واالهتمام �أو لأن تكوني بالقرب منه.

يمكن ان تتقلب كمية ال�شرب .قد ينتابك فج�أة ال�شعور كما لو �أنه لديك القليل

هكذا ت�ستطيعين تهدئة طفلك:

من الغذاء في خالل الأ�شهر ال�ستة الأولى .في ال�صيف عندما يكون الطق�س حارا ً

كمية �أكبر من حليب اللب�أ المطفئ للعط�ش.

جدا ً من الحليب .من خالل حقيقة �أن طفلك لديه المزيد من الجوع ،ف�إنه ي�شرب
�أكثر في الكثير من الأحيان (تقريبا ً كل �ساعتين) وذلك يُحفز �إنتاج الحليب مرة
�أخرى .بعد حوالي اليومين� ،سوف ي�ستقر نمط الر�ضاعة الطبيعي مرة �أخرى.

بعدم االرتياح� .إن بكائه هو لي�س دائما ً ب�سبب الجوع ،فربما يحتاج فقط للمودة،

• كثيرا ً ماي�ساعد الإت�صال الج�سدي .دعي طفلك على �سبيل المثال ي�ستريح على
�أعلى ج�سدك العاري المك�شوف (�أو على ج�سد �شريكك (زوجك)).

• االطفال الر�ضع يحبون القرب والحركة .خذي طفلك معك واحمليه في قما�ش

يحتوي حليب الأم في ال�ستة �أ�شهر الأولى على كل ما يحتاجه طفلك .اال�ستثناء

الحمل م�ضموما ل�صدرك .تناوبي مع �شريك حياتك في عملية حمل الطفل.

الخا�ص بك.

من حزنه.

المحتمل هو فيتامين  .Dناق�شي ذلك مع طبيبة الأطفال �أو مع طبيب الأطفال

هذه الم�ؤ�شرات التالية تتيح لك معرفة ما �إذا كان طفلك الر�ضيع
ي�شرب مايكفيه من الحليب:

•	�إذا كان الطفل ي�ستهلك في اليوم من خم�س �إلى �ست حفا�ضات مبللة في اليوم.
•	�إذا كان الطفل بعد تناول وجبات الإر�ضاع م�سروراً ,وكانت يديه وذراعيه م�سترخية.
•	�إذا كان الطفل يعطي انطباعا ً �صحيا ً; يتمتع بلون �صحي وب�شرة جميلة وكان
بالن�سبة لعمره يقظا ً ون�شيطاً.

وينطبق هذا ب�شرط �أن يح�صل طفلك على حليب الأم فقط.

•	�إن تدليك االطفال الر�ضع الذي ينتهي بحمام دافئ ي�ساعد طفلك على التخل�ص
•	�أحيانا ً يمكن لأغنية �أو ترنيمة هادئة منك �أن ت�ساعد في ذلك.

•	�إذا الحظت �أنك على و�شك �أن تفقدي �أع�صابك ل�سبب ما ,فقومي بو�ضع طفلك
في �سريره واخرجي خالل ثالث دقائق من الغرفة لكي ت�صبحي هادئة (ت�أكدي من
الزمن عن طريق ال�ساعة).

التحاولي �أبدا ً �أن ت�ضربي طفلك �أو تهزيه بعنف لأن هذا يمكن �أن ي�سبب كابو�سا ً

خطيرا ً �أو حتى يمكن �أن ي�ؤدي �إلى وفاة طفلك .التخجلي �أبدا ً من طلب م�ساعدة

اخت�صا�صية (طبيبة الأطفال او طبيب الأطفال ,ا�ست�شارة الأمهات والآباء ,رقم
الطوارئ للوالدين ,انطري ال�صفحات .)35-34
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العودة �إلى وزن
الج�سم ال�صحي
�إن محيط الخ�صر الكبير الذي يت�شكل بعد الوالدة لمدة من الزمن هو �شيء

طبيعي وعادي.ي�ستغرق الأمر وقتا ً �إلى حين �أن يعيد جدار البطن ت�شكيله من

جديد .بعد عدة �أ�شهر �سوف ي�صبح البطن �أكثر ت�سطحاً .مع الر�ضاعة الطبيعية

والتغذية المتوازنة والن�شاط البدني والتمارين الم�ساعدة لتكوين ع�ضالت الظهر

�سوف ت�ساعدين في �إتمام هذه العملية.

�إن التمارين الم�ساعدة على تكوين ع�ضالت الظهر ت�شتمل على تمارين بدنية ل�شد
ع�ضالت البطن ولتقوية �أر�ضية الحو�ض.

تمارين ب�سيطة من اجل تقوية �أر�ضية الحو�ض:

• قومي ب�شد ع�ضالت �أر�ضية البطن (ال�شعور كما �أنك تحاولين �أن توقفي تدفق

البول �أو محاولة تثبيت �سدادة قطنية) ,احب�سي ال�شد لمدة  10ثواني ثم قومي
ب�إرخاء الع�ضالت مرة �أخرى (كرري الأمر حوالي  10مرات لمدة مرتين يومياً).

تمارين ب�سيطة من �أجل البطن:

• ا�سحبي بطنك باتجاه الداخل واحب�سي �شعور ال�شد ثم قومي ب�إرخاء ع�ضالت
البطن مرة �أخرى (كرري االمر حوالي  20مرة).

• يمكنك تقريبا ً لمدة �ستة �أ�سابيع من بعد الوالدة ممار�سة تمارين ع�ضالت البطن

الخفيفة في و�ضعية الإ�سترخاء ودائما ً مع ثني الركبتين �إلى الأمام و�ضمهما �إلى

البطن.

�إن ممار�سة التمارين الخفيفة تحفز الإ�ستقالب والدورة الدموية وت�شجع على
ال�شعور بالراحة والعافية.

يمكنك �أي�ضا ً خالل فترة االر�ضاع ممار�سة التمارين الريا�ضية بدون قلق �إذا اتبعت
الن�صائح التالية:

• قومي بالبدء بممار�سة ال�سير لم�سافات طويلة (يوميا ً  30دقيقة على الأقل).
• قومي بزبادة نطاق ريا�ضة ال�سير لم�سافات طويلة.

• يمكنك البدء بممار�سة تمارين التدريب على التحمل بعد حوالي �ستة �إلى ثمانية
ا�سابيع من الوالدة.

• يُن�صح بممار�سة مايلي :الم�شي ،والرك�ض الخفيف ،التزلج وركوب الدراجات
وال�سباحة.

• قومي بارتداء حمالة �صدر ريا�ضية .وقومي بالإر�ضاع قبل البدء بممار�سة الريا�ضة
�إن �أمكن; ف�إنه لمن الأن�سب �أن تقومي بالحركة بثديين فارغين.

• قومي ب�شرب الكثير من ال�شاي غير المحلى �أو المياه (مياه ال�صنبور).

•	�أنواع الريا�ضة غير المنا�سبة هي تلك التي تجهد ع�ضالت ال�صدر والثدي
ب�شكل كبير.

22

الخروج والغياب
ِ
معك .غذاء طفلك هو موجود
تريدين تم�ضية الأوقات خارج البيت� ,إذا ً خذي طفلك
ِ
معك ب�شكل طازج� .إذا كنت تحبين ارتداء المالب�س المريحة ف�إن ذلك يُ�سهل عليك

عملية الر�ضاعة الطبيعية .ابحثي لنف�سك عن منطقة هادئة لإر�ضاع طفلك و�أولي

عناية باحتياجات طفلك .تجنبي على �سبيل المثال الأماكن ال�صخبة جدا ً والمدخنة.

تحت  mamamap.chتجدين تطبيقا ً للهواتف الذكية مزود بمعلومات حول �أماكن
الر�ضاعة الطبيعية الهادئة.

هل ت�شعرين بالحاجة لتم�ضية �أوقات لوحدك في الخارج ,ويمكنك �أن تعهدي

برعاية طفلك ل�شخ�ص قريب منك .حتى في حاالت الغياب التي ت�ستمر لأطول

من �ساعتين �أو ثالث �ساعات ,اليحتاج طفلك للإ�ستغناء عن حليب الأم المعتاد.
قومي بتدليك ثدييك �أو قومي ب�ضخ الحليب منهما و�ضعي الحليب في وعاء

معقم بالماء المغلي محكم الإغالق .هذا الحليب يمكن �إعطا�ؤه لطفلك عند

الحاجة بوا�سطة كوب �أو ملعقة (�أو في زجاجة الإر�ضاع �إن كان طفلك قد تعلم

الر�ضاعة ب�شكل جيد) .يمكنك �أن تعطي حليب الأم على �شكل مونة مق�سومة

على ثالثة �أيام وو�ضعها في البراد �أو لمدة �أربعة �أ�شهر في ق�سم الثالجة من البراد

�أو لمدة �ستة �أ�شهر في و�ضع التجليد .الحليب المذاب الذي لم يتم �شربه اليُ�سمح
بتجميده مرة اخرى.

كنت موظفة ف�إنه ِ
ِ
لك الحق في الح�صول على فوا�صل ا�ستراحة للر�ضاعة خالل
�إذا
ِ
�ساعات العمل .في حال لم يكن من الممكن لك الإر�ضاع ب�سبب عدم انتظام تدفق

الحليب ف�إنه ب�إمكانك �ضخ الحليب من ثدييك وو�ضعه في عبوة ت�ستخدميها حين
ِ
كنت بحاجة �إلى مكان تقومين فيه ب�ضخ حليب ثدييك بدون ازعاج و�إلى
الحاجة� .إذا

و�سيلة لتبريد الحليب التي قمت ب�ضخه وحفظه .يوجد قائمة بتلك االماكن في
قوائم التحقق التي تجدينها على  > www.stillförderung.chالر�ضاعة والعمل.

تح�صلين على مزيد من المعلومات لدى �( SECOسكرتارية الدولة للإقت�صاد ,انظري
�إلى ال�صفحة .)35
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تدليك الثديين من �أجل
الح�صول على حليب الأم يدويا ً

من اجل تهيئة الثدي للإر�ضاع ,قومي بو�ضع يديك ب�شكل م�ستوي على الثدي ودلكي مع

حركات لطيفة ن�سيج غدد الثدي (ال�صورة  1و  .)2بعد ذلك قومي بمداعبة الثدي لتحفيز

الرد الإنعكا�سي لتدفق الحليب من الأعلى فوق حلمة الثدي ذهابا ً و�إيابا ً (ال�صورة .)3
ثم �ضعي الإبهام وال�سبابة وراء الحلمة ،الأ�صابع الأخرى ترفع الثدي رفعا ً طفيفاً.

ا�ضغطي الإبهام وال�سبابة �أفقيا ً نحو الثدي ودحرجي الإبهام وال�سبابة ب�شكل متوازن

متناغم �إلى الأمام من (ال�صورة  4و  .)5قومي بتغيير مو�ضع �أ�صابعك حول الثدي بحيث
يتم �إطالق الحليب من كل الثدي على النحو الأمثل( .وفقا ً ل )Plata Rueda und Marmet
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ال�صعوبات التي تواجه
عملية الإر�ضاع الطبيعي
في حاالت ظهور �صعوبات تواجهينها ف�إنه من من الم�ستح�سن �أن تقومي في

التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة التهاب الحلمات الثدية:

وطلب الإ�ست�شارة منه .يغطي ت�أمين الرعاية ال�صحية الإلزامي التكاليف الخا�صة

• تحكمي في و�ضعيتك للإر�ضاع (انظري �إلى ال�صفحات  )15-12تحت م�شورة

مرحلة مبكرة بالإت�صال بخبير متخ�ص�ص (تجدين عناوين على ال�صفحات )35-34

بالزيارات المنزلية للقابالت (وذلك لغاية ثمانية �أ�سابيع من بعد الوالدة مع عدم وجود

م�شاركة في التكاليف) ويغطي كذلك تكلفة ثالث ا�ست�شارات متعلقة بالر�ضاعة
الطبيعية من ا�ست�شاري ر�ضاعة �أخ�صائي ( IBCLCطاقم التمري�ض الن�سائي

والقابالت والطبيبات والأطباء مع م�ؤهالت �إ�ضافية في الر�ضاعة الطبيعية).
قومي بال�س�ؤال والمراجعة لدى �شركة الت�أمين ال�صحي الخا�صة ِ
بك حول غيرها
من الخدمات.

التهاب الحلمات الثدية

التهاب الحلمات �أو ت�شققها هي م�شكلة �شائعة في الأ�سابيع القليلة الأولى ،وهي
تُ�شكل غالبا ً ل�سوء الحظ �سببا ً للكثير من الفطام المبكر .يُعتبر وجود الحلمات
الح�سا�سة في الأيام القليلة الأولى حال ًة طبيعية �أما الألم والوجع لفترات طويلة

فهو لي�س طبيعياً .ال�سبب الأكثر �شيوعا ً – والذي يمكن معالجته ب�سهولة يكمن

• تابعي ووا�صلي عملية الإر�ضاع.
خبير مخت�ص.

•	�أكثري من مرات الإر�ضاع وقللي من مدته.

• �ضعي طفلك في و�ضعية الإر�ضاع لدى ظهور العالمات الأولى للجوع لديه ,قبل
�أن ي�صبح م�ضطربا ً ويبد�أ بالبكاء.

• قد يكون من المالئم بمكان �أن تقومي قبل الإر�ضاع ب�إطالق تدفق الحليب

الإنعكا�سي عن طريق التدليك لكي تخففي من الآالم التي تنجم لدى و�ضع

طفلك على �صدرك.

• ينبغي عليك دائما ً تغيير و�ضعية الإر�ضاع (و�ضعية الح�ضن ,الو�ضعية الجانبية,
في و�ضع الإ�ستلقاء) من �أجل حماية حلمتي الثديين.

• تريدين �أن ي�أخذ طفلك حليبه من الثدي� ,إذن قومي ب�إطالق الفراغ عن
طريق الإ�صبع.

• بعد �إتمام الر�ضاعة دعي قطرات الحليب تتجفف على حلمة ثديك.

في الو�ضعية غير ال�صحيحة للطفل �أثناء الر�ضاعة .في بع�ض الأحيان يكون رباط

• قومي با�ستخدام فوط الر�ضاعة فقط عند اللزوم وقومي بتغييرها ب�شكل متكرر.

الم�سطحة جدا ً والفارغة .قبل �أن تقرري فطام طفلك ،قومي باتخاذ واحدة من

• في حالة الألم ال�شديد ب�إمكانك لمدة � 24ساعة �إطالق الحليب بيديك �أو �ضخه,

�أ�سفل الل�سان الق�صير جدا ً لدى الطفل هو ال�سبب في ذلك �أو وجود الحلمات
التدابير الفورية التالية وقومي با�ست�شارة خبير مخت�ص.

• تجنبي و�ضع ال�صابون على حلمة الثدي.

�إذا �أمكن عن طريق اال�ستخدام اللطيف لطقم �أدوات �ضخ الحليب.

• الين�صح با�ستخدام �أقنعة حماية الثديين �إال في حاالت ا�ستثنائية.
قومي با�ست�شارة خبير �أخ�صائي.
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الإلتهاب الفطري (القالع)

�إن كان لديك حكة وحرقة في حلمات ثدييك وت�شعرين ب�ألم حاد ال يهد�أ حتى بعد
انق�ضاء الدقائق الأولى من الر�ضاعة ،ف�إنه من المحتمل �أن يكون لديك مر�ض

القالع .هذه العدوى الفطرية تبرز لدى الطفل في كثير من الأحيان على �شكل بقع

بي�ضاء في الفم �أو على الل�سان ،وغالبا ً ما ترافقها عدوى التهاب فطرية في منطقة

الحفا�ض .تابعي الر�ضاعة الطبيعية قدر الممكن .هذا الفطر هو بالتاكيد غير

• بعد الإر�ضاع ب�إمكانك و�ضع لفافة قما�شية باردة لمدة � 15إلى  20دقيقة من اجل
منع انت�شار الإلتهاب.

• تجنبي ارتداء المالب�س ال�ضيقة �أو المزمومة وت�أكدي من �أن ثدييك اليتعر�ضا �إلى
نقاط �ضغط من خالل حمل الطفل �أو من خالل حمالة الطفل الظهرية

�أو القما�شية.

�سار ،غير انه لي�س �ضاراً .يجب �أن يُعالج كل من الأم والطفل في وقت واحد .قومي

• قومي بالإ�سترخاء وتجنبي التوتر والإجهاد واطلبي الم�ساعدة في �أعمال

هل يحتاج طفلك �إلى م�صا�صة ،قومي بغليها كل يوم لمدة ع�شر دقائق.

• اطلبي الن�صح والم�شورة في حال لم يطر�أ تح�سن خالل � 24ساعة (انظري �إلى

بالإت�صال بخبير متخ�ص�ص .قومي بغ�سل اليدين بال�صابون قبل وبعد التحفي�ض،

احتقان الحليب

المنزلية.

ال�صفحات .)35-34

هل لديك بقعة ح�سا�سة ،وربما �ساخنة وحمراء على ثدييك �أو لديك عقدة وا�ضحة

التهاب الثديين

• �ضعي من�شفة مبللة دافئة على ثديك قبل بدء عملية الإر�ضاع بحوالي

االنفلونزا والحمى .ات�صلي بم�ست�شار الر�ضاعة الخا�ص بك �أو بالقابلة �أو بم�ست�شارة

مع حدود محددة� ،إن هذا يمكن �أن يكون عالمة على وجود احتقان في الحليب.
 10دقائق.

• قومي بتدليك ثدييك بحركات دائرية.

• �ضعي طفلك ب�شكل �صحيح في كل و�ضعية �إر�ضاع بحيث يكون فكه ال�سفلي
مواجها ً ومتجها ً لمو�ضع االلم في ثدييك .بهذا ال�شكل �سوف يتم تفريغ قنوات
الحليب المحتقنة في ثدييك على �أكمل وجه.

ور�ضعي طفلك �أوال ً من
• قومي بالإر�ضاع ب�شكل �أكثر تكررا ً مرة كل �ساعتين,
ّ
الثدي المحتقن.

في حالة التهاب الثدي �ستعانين بالإ�ضافة �إلى �ألم في الثدي �إلى �أعرا�ض ت�شبه
الأمهات ال�صحية �أو طبيبتك �أو طبيبك ،لأن مكان الألم قد يتقيح دون العالج

المنا�سب� .إن �إلتهاب الثدي هو حالة خطيرة.

�إن الر�ضاعة الطبيعية المتكررة (تقريبا كل �ساعتين) هي مهمة� .إن الراحة في

الفرا�ش وو�ضع الكمادات الدافئة قبل الر�ضاعة والباردة بعد الر�ضاعة على المنطقة
الملتهبة من الثدي يعتبر من الو�سائل الجيدة للتح�سن� .إن التهاب الثدي اليُعد
�سببا ً للفطام.
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الكثير جدا ً من الحليب  -القليل جدا ً من الحليب

قد يبدو الأمر غير قابل للت�صديق ،ولكن بع�ض الأمهات يعانون من م�صاعب ناجمة

ي�ستطيع معظم الأطفال الر�ضع تحمل الإ�ستهالك المعتدل للقهوة من قبل

�ش�أنه فقط �أن يحفز من �إنتاج الحليب حتى �أكثر من ذلك .غالبا ً ما كانت تختفي

التنبيه المفرط و�ساعات اليقظة الطويلة.

عن �إنتاج الحليب الزائد عن حده� .إن ال�ضخ هو لي�س حال ً في هذه الحالة ،وهذا من

هذه الم�شكلة بعد الأ�سابيع القليلة للر�ضاعة� .إذا كان لديك وفرة كثيرة من

�أمهاتهم .عند الإ�ستهالك المفرط للقهوة تنجم ردات فعل لدى الأطفال تتمثل في
ي�ؤثر النيكوتين على هرمون الر�ضاعة .ويمكن ان ي�ؤدي عند الأطفال الر�ضع �إلى

الحليب لدرجة �أن طفلك ي�شبع بعد ر�ضاعته من ثدي واحد ،فيمكنك حينها تدليك

الأرق ،والقيء ،والإ�سهال �أو الأمرا�ض المتكررة لق�صبات ال�شعب الهوائية .وقد يزيد

طالما �أنك تر�ضعين طفلك ر�ضاعة طبيعية كاملة ،ف�إنك التحتاجين للقلق من �أنه

من التدخين� .إذا كنت �أنت و (زوجك) من المدخنين ،فعليك تجنب ذلك في محيط

الثدي الآخر �إلى حين زوال �شعور التوتر والتقل�ص منه (انظري �إلى ال�صفحة .)24
ي�شرب كثيراً .لأنه �سي�شرب فقط بالقدر الذي يحتاجه.

الكثير من الأمهات يتملكهم عدة مرات ال�شعور ب�أن لديهم القليل جدا ً من

�أي�ضا ً من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الح�سا�سية .ت�أكدي من نمو طفلك في بيئة خالية

طفلك .ال تدخني في ال�شقة.

تعني المخدرات بالن�سبة للطفل خطرا ً مزدوجاً :تدخل المخدرات �إلى ج�سد الطفل

الحليب .كما �سبق ذكره ،يمكن لكمية �شرب ال�سوائل اليومية للطفل �أن تتقلب.

من خالل حليب الأم وت�ضره .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يمكن للمخدرات الت�أثير �سلبا ً على

والكحول كلها يمكن �أن ت�ؤثر �سلبا ً على كمية من الحليب.

تجدين المزيد من المعلومات بخ�صو�ص ذلك في الإنترنت على

عوامل مثل التعب ،والتوتر ،ونق�ص الحديد وتناول حبوب منع الحمل ،والتدخين

االدوية ,الكحول ,الكافيين ,النيكوتين والمخدرات

في حال تم و�صف �أدوية لك في فترة الحمل من قبل الطبيب �أو الطبيبة ,فعليك �أن

ت�س�ألي �إن كانت الأدوية ت�ؤثر على عملية الإر�ضاع ,لأن المادة الفعالة لالدوية يمكن

لها الو�صول عبر الجهاز اله�ضمي �إلى الدم ومنه �إلى الغدد الثديية.

يدخل الكحول �إلى حليب االم ويغير الطعم� .إن �شرب قدح من النبيذ او البيرة في
منا�سبة خا�صة بين الحين والآخر الي�شكل عقبة للإر�ضاع على الإطالق.

رعاية الطفل.

� > www.stillförderung.chأ�سئلة متكررة.
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الأطفال ذوي
الإحتياجات الخا�صة
هل وُلد طفلك قبل الأوان ،هل هو مري�ض �أو معاق؟ حتى في مثل تلك الحالة يمكنك

الطفل المعر�ض لخطر الح�سا�سية

�أق�سام الوالدة ،بو�ضع �أطفالهما حديثي الوالدة على الجزء العلوي من ج�سدهم

اعتبارا ً من ال�شهر الخام�س �أو ال�ساد�س من العمر .لي�س من ال�ضروري تجنب بع�ض

�إر�ضاعه� .إن قربك منه له �أهمية بالغة ب�شكل خا�ص .يُ�سمح للوالدين في معظم

حتى في حالة مخاطر الح�سا�سية المرتفعة يمكن تقديم الأطعمة التكميلية

العاري .هذا االت�صال الج�سدي هو في غاية الأهمية ال�شديدة .يتمتع طفلك بالدفء

المواد الغذائية بغر�ض الوقاية من الح�سا�سية .هذه المواد يمكن �إدخالها وفقا ً

تتكلمين وتغنين كثيرا ً لطفلك وهذا ي�ساعد على الإ�سترخاء� .إذا كان طفلك �ضعيفا ً

هنا ينبغي �أي�ضا ً �أن ي�سري حظر التدخين في المنطقة المحيطة بالطفل.

ويتعرف م�سبقا ً على رائحتك� .سوف يتلقى الدافع الخا�ص بك جرع ًة قوية� .سوف

جدا ً واليقوى على م�ص الثدي ,حينها ينبغي عليك البدء ب�ضخ الحليب من ثديك في
زجاجة ر�ضاعة في غ�ضون � 24ساعة ,من �أجل تحفيذ تكوين الحليب ب�شكل �أمثل.
قومي با�ست�شارة اخ�صائية بالر�ضاعة �أو قابلة والتي �سوف تقوم بدعمك في هذا
الوقت الع�صيب .اق�ضي الكثير من الوقت مع طفلك قدر الإمكان.

للمبادئ التوجيهية الغذائية العامة.
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على طريق الو�صول �إلى مرحلة الطفل
ال�صغير (مرحلة الحبو)
تغذية الطفل ال�صغير

الهدف المطلوب تحقيقه هو القيام بر�ضاعة طبيعية ح�صرية للر�ضيع حتى

الحركة للطفل

في الن�صف الثاني من ال�سنة الأولى من العمر يبد�أ الطفل بالتنقل والحبو .يقوم

بلوغه �سن ال�ستة �أ�شهر من العمر� .إن �إدخال الأطعمة التكميلية يمكن تخ�صي�صه

الطفل بتطوير ومالئمة هذه المهارات الحركية بنف�سه .هذا التطور هو جزء

البدء به مع بداية بلوغ الر�ضيع ال�شهر ال�سابع من العمر على �أبعد تقدير .بعد مرور

�أنماط مختلفة من الحركة المختلفة .يمكنك م�ساعدة طفلك بالو�سائل التالية

اعتبارا ً من اتمام الر�ضيع �سن �أربعة �أ�شهر من العمر على �أقرب تقدير وينبغي �أن يتم

�ستة �أ�شهر من عمر الر�ضيع �سوف لن يكفي حليب الأم لوحده من �أجل تغطية
احتياجاته الغذائية.

في هذاه المرحلة ،ي�ستيقظ الإهتمام لدى معظم الأطفال في الغذاء الذي يتناوله
والديهم .طفلك يرغب في تجربة طعامك وي�شير �إلى رغبته بعيون براقة ,ب�أرجل
راكلة �أو بذراعين ممتدين .ب�إمكانك �أوال ُ تقديم ثديك لطفلك كجزء من وجبة

الطعام ومن ثم تعر�ضي عليه بع�ض االغذية التكميلية .قومي كل ثالثة �إلى �أربعة
�أيام ب�إ�ضافة نوع جديد من المواد الغذائية.

من عملية الن�ضج ،التي تختلف �سرعتها من طفل �إلى طفل والتي تتكون من
وت�شجيعه عن طريق اللعب:

• خ�ص�صي م�ساحة لعب كافية لطفلك على الأر�ض (مع بطانية مخ�ص�صة
للحبو ,ح�صيرة تمارين ريا�ضية� ,سجادة �إلخ ,).من اجل ان يتمكن من التحرك
ب�أق�صى قدر من الحرية.

• قومي بو�ضعه بالتناوب على بطنه تارة وعلى ظهره تارةً �أخرى.

• قومي بو�ضع �ألعابه بحيث تكون بمنتهى تناوله وعلى مقربة منه.

• حاولي �أن تتمو�ضعي بنف�س الم�ستوى الذي يجل�س فيه طفلك .اجل�سي على

يمكنك بعد �إدخال الأغذية التكميلية موا�صلة الر�ضاعة الطبيعية ،ح�سب رغبتك

االر�ض بجوار طفلك.

يبد�أ طفلك الآن ،مثال ً بال�شرب من ك�أ�س الأطفال و في وقت الحق من الك�أ�س .من

فقط لغر�ض محدد ولفترة ق�صيرة .الينبغي �أن يجل�س الأطفال لمدة اطول من

ورغبة طفلك.

المهم �أن اليكون الم�شروب من الم�شروبات المحالة.

• ا�ستخدمي المقعد المت�أرجح ومقعد ماك�س كوزي  Maxi Cosiومقعد الطفل
الالزم في و�ضعية جلو�س �سلبية.

• الُتجل�سي طفلك في مرحلة مبكرة جدا ً �أبداً .عندما تقومين بو�ضع طفلك في

و�ضعيات جلو�س قبل �أن يتعلمها هو بنف�سه وقبل �أن يتعلم النهو�ض ,ف�إنه يمكن
�أن ينجم عن ذلك �أ�ضرار في الو�ضعيات.
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لمحة عامة� :إدخال المواد الغذائية
� 4أ�شهر من العمر



من � .4-0أ�شهر

� .5أ�شهر

حليب الأم �أو تغذية الطفل الر�ضيع
الإبتدائية �أو التغذية الالحقة

� 1سنة من العمر

� 6أ�شهر من العمر

� .6أ�شهر

� .7أ�شهر



� .9أ�شهر

� .8أ�شهر

حليب الأم �أو تغذية الطفل الر�ضيع الإبتدائية

� .10أ�شهر

� .11شهرا ً

� .12شهرا ً

بدءا ً من �سن � .13شهرا ً
التغذية الالحقة �أو
حليب البقر

الفواكه والخ�ضار
الحبوب والبطاط�س والبقوليات
اللحوم وال�سمك والبي�ض
الزيوت والدهون
منتجات الحليب :في كميات �صغيرة اللبن والحليب
الكامل (تح�ضير هري�سة غذاء الأطفال)

دليل الإر�شاد خطوة بخطوة

الإ�ستهالك اليومي مو�صى به

© الجمعية ال�سوي�سرية للتغذية  ,SGEالجمعية ال�سوي�سرية لطب الأطفال 2011 ,SGP

اللبن والحليب الكامل
واللبنة والجبن
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كم هي طول المدة التي ينبغي علي فيها �إر�ضاع طفلي؟

�إن التو�صية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العالمية ( )WHOتن�ص على �أنه ينبغي

�إر�ضاع حميع الأطفال الر�ضع بحليب الثدي في �أنحاء العالم لمدة �ستة �أ�شهر

ح�صرياً ,و�أنه يمكن حتى بعد �إدخال الأغذية التكميلية موا�صلة �إر�ضاع الطفل

لمدة �أطول لحين بلوغه �سن ال�سنتين .لقد و�ضعت الجمعية ال�سوي�سرية لطب

الأطفال ( )SGPتو�صياتها عن دراية ب�شكل علني ومرن .وتو�صي اللجنة ب�أن الإدخال

المخ�ص�ص والمالئم للأغذية التكميلية ينبغي �أن يجري اعتبارا ً من بلوغ الطفل

الر�ضيع �سن �أربعة �أ�شهر على �أقرب تقدير وفي موعد ال يتجاوز بداية ال�شهر ال�سابع

من العمر و�أن الر�ضاعة الطبيعية يجب �أن تتوا�صل بعد �إدخال التغذية التكميلية
طالما توجد رغبة من الأم والطفل بذلك.

�إذا كنت ترغبين في الإر�ضاع ببطء وبلطف ،فال تُقدمي ثديك �إلى طفلك بطريقة

ن�شطة ،لكن في نف�س الوقت الترف�ضي رغبته في الر�ضاعة .وبهذه الطريقة ت�صبح

الر�ضاعة الطبيعية �أقل تدريجياً .وهكذا يبد�أ ق�سم جديد ،حيث �أنك تنقلين طفلك

الر�ضيع �إلى مرحلة �سن الطفولة المبكرة (مرحلة الحبو).

�إذا كنت تعتقدين �أنه قد �آن االوان لفطام طفلك الر�ضيع ,فكوني �أوال ً على يقين

بذلك .لكي تتجنبي �شعور الندم الحقاً .قومي ب�إجراء عملية الفطام خطوةً
بخطوة ,ربما بم�ساعدة ا�ستخدام زجاجة الإر�ضاع التي تعر�ضينها على طفلك بديال ً
للثدي� .أعطي طفلك في هذه الأثناء المزيد من الوقت ليكون بقربك كتعوي�ض

عن الر�ضاعة� .إذا كنت غير مت�أكدة �أو تواجهين م�شاكل قومي بطلب م�شورة

اخت�صا�صي (انظري �إلى ال�صفحات .)35–34

�إن دور الأم �أثناء �إجراء عملية الر�ضاعة الطبيعية هو موافق لدورها في العملية

التعليمية :هي عارفةُ ،موجهة بلطف ُ ،مرافقة بمحبة� .سوف تواجهين مرارا ً وتكرارا ً
وفي نف�س الوقت المراحل الثالثة التقرب والتعلق والترك بينما ينمو طفلك .من

خالل الر�ضاعة الطبيعية تقومين ب�إن�شاء �أ�سا�س لمناخ من الأمان والتفاهم والفرح.

عندما التقومين ب�إر�ضاع طفلك
�إن حليب الأم هو �أف�ضل �شيء يمكنك �إعطاءه لطفلك ،على الرغم من �أنه يمكن

�أي�ضا ً مع الحليب الجاهز وزجاجة الر�ضاعة �أن يتمكن طفلك من الترعرع والنمو.

�إن غذاء الحليب للأطفال المتوفر في الأ�سواق في يومنا هذا يمكنه تغطية

الإحتياجات الغذائية للأطفال الر�ضع .غير �أن ماينق�ص الحليب الجاهز هو عنا�صر
المناعة ال�ضرورية للج�سم ,والتي هي متوفرة فقط في حليب االم .وبالإ�ضافة

�إلى ذلك ف�إن الحليب الجاهز وفقا ً لطريقة �إعداده هو لي�س خاليا ً من الجراثيم.

كذلك ف�إنه حتى مع تغذية زجاجة الحليب ف�إنه لي�س بالإمكان ن�شوء نف�س العالقة
العميقة بين الأم والطفل كما هو الحال في الر�ضاعة الطبيعية.
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الم�ساعدة والدعم
الر�ضاعة الطبيعية هي ال�شيء الأكثر طبيعية في العالم .ومع ذلك ،ف�إنها تعتبر

مهارةً تحتاج كل �أم �إلى تعلمها �أوالً� .إذا كنت ال تعرفين ماالذي يجب عليك القيام
به �أو في حالة حدوث م�شاكل ،يمكنك طلب الم�شورة من خبير اخت�صا�صي .لكل

�أم الحق في طلب ثالث ا�ست�شارات حول الر�ضاعة الطبيعية (يتم �سداد النفقات

من قبل الت�أمين ال�صحي ،لغاية مرور ثمانية �أ�سابيع بعد الوالدة مع عدم وجود

م�شاركة في التكاليف).

ا�ست�شارة الأمهات والآباء
الجمعية ال�سوي�سرية لم�ست�شارات الأمهات ()SVM
8036 Zürich ,Postfach 8426 ,Elisabethenstrasse 16
هاتف ,0443823033 :فاك�س0443823035 :
البريد الإلكترونيsvm@bluewin.ch ,www.muetterberatung.ch :
طبيبتك �أو طبيبك

يمكنك الح�صول على ا�ست�شارات مجانية في الر�ضاعة لدى م�ست�شارات الر�ضاعة

رقم الطوارئ للوالدين
� 24( 0848354555ساعة م�ساعدة وا�ست�شارة)

تح�صلين في المراكز التالية على معلومات حول عناوين الخبراء
الأخ�صائيين في منطقتك:

قائمة المراجع

في رابطة � La Leche Leagueسوي�سرا.

الجمعية وا�ست�شاريات الر�ضاعة IBCLC
الجمعية المهنية لم�ست�شارات الر�ضاعة ال�سوي�سريات (IBCLC (BSS
�صندوق بريد  3000 ,686بيرن 25
هاتف ,0416710173 :فاك�س0416710171 :
البريد الإلكترونيoffice@stillen.ch, www.stillen.ch :

م�ست�شارات رابطة جمعية الحليب و  -والجمعيلت
رابطة جمعية الحليب �سوي�سرا� ,صندوق بريد  8053 ,197زوريخ
هاتف/.فاك�س0449401012 :
البريد الإلكترونيinfo@stillberatung.ch ,www.stillberatung.ch :
القابالت القانونيات
جمعية القابالت ال�سوي�سريات ,المكتب
3000 Bern 23 ,Postfach ,Rosenweg 25 C
هاتف ,0313326340 :فاك�س0313327619 :
البريد الإلكترونيinfo@hebamme.ch ,www.hebamme.ch :

مر�ضعة :رابطة الحليب ال�سوي�سرية,
كتاب دليل الأم ال ُ
�صندوق بريد  8053 ,197زوريخ
الر�ضاعة الطبيعية,GU Ratgeber Kinder :
Márta Guóth-Gumberger ,Elizabeth Hormann
الطبعة رقم  ,GU Ratgeber ,Gräfe und Unzer Verlag ,3ميونيخ
الر�ضاعة ,العمل والعائلة ,Kathleen Huggins / Gale Pryer :رابطة الحليب
ال�سوي�سرية �سوي�سرا� ,صندوق بريد  8053 ,197زيوريخ
الإر�ضاع بدون ق�سر ,rüffer & rub Sachbuchverlag / Sibylle Lüpold :زوريخ
تغذية الطفل بطريقة �صحية وعملية,Beobachter Ratgeber :
 ,Marianne Botta Dienerزوريخ
 :PEKiPت�شجيع الطفل بطريق اللعب ,GU Ratgeber ,Gräfe und Unzer Verlag :ميونيخ
تمارين تقوية �أر�ضية الحو�ض  -رحلة ا�ستك�شاف �إلى الو�سط الأنثويMarita :
 ,Seleger ,Judith Krucker ,Yvonne Kellerالطبعة 5
 - Neulandمجلة فكاهية م�صورة حول مو�ضوع الر�ضاعة ومرحلة مابعد الوالدة:
 ,Verena Marchand / Kati Rickenbachدار ن�شر  ,Careum Verlagزوريخ
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المعلومات في الإنترنت
www.stillförderung.ch

معلومات حول الر�ضاعة
www.mamamap.ch

www.hepa.ch

معلومات ون�صائح من �أجل الحركة
www.seco.admin.ch

تطبيقات الهواتف الذكية من �أجل مراكز الر�ضاعة خارج البيت

كتيبات «الأمومة  -حماية العامالت»

www.swissmom.ch
www.babycenter.ch

www.breastfeeding.com

معلومات حول الحمل ,الوالدة ,الطفل الر�ضيع والطفل,
مع محرك بحث جيد
www.nutrinfo.ch

خدمة معلومات مجانية حول الأ�سئلة المتعلقة بالتغذية (هاتف)+41313850008 :
www.swiss-paediatrics.org

معلومات قيمة بخ�صو�ص ال�صحة
www.pekip.ch

الحركة للطفل الر�ضيع (برنامج  Pragerللوالدين والطفل)

www.gesundheitsfoerderung.ch

ن�صائح من �أجل التغذية والحركة لأجل الأطفال ال�صغار والفتية
والبالغين

معلومات حول الر�ضاعة الطبيعية (باللغة الأنجليزية)
www.unicef.ch

قائمة بالم�ست�شفيات ال�صديقة مع الطفل

36

م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة
الطبيعية �سوي�سرا
تم ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا في العام

 2000وجعلت من الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية في �سوي�سرا هدفا ً لها

يتم دعم م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا من قبل منظمات

وم�ؤ�س�سات تُعنى بتعزيز ال�صحة والرعاية والإ�ست�شارة للوالدين ولالطفال الر�ضع:

وخا�صة من خالل المنتجات والمعلومات المقدمة �إلى الجمهور من ال�شركات

• الجمعية المهنية لم�ست�شارات الر�ضاعة ال�سوي�سريات (IBCLC (BSS

الطبيعية متوفرة في �إحدى ع�شر لغة ,ومجالت م�صورة حول الر�ضاعة

• م�ؤ�س�سة تعزيز ال�صحة �سوي�سرا

المحايدة ومن خالل توفير المنتجات غير التجارية (مثل كتيبات حول الر�ضاعة

وتطبيقات حول �أماكن الر�ضاعة الطبيعية).

بو�صفها مركزا ً وطنيا ً م�ستقال ً متخ�ص�صا ً لجميع الفئات المهنية والمنظمات

العاملة في مجال الحمل والوالدة والأطفال الر�ضع ف�إن م�ؤ�س�سة الت�شجيع على

الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا ال تزال ملتزمة بتعزيز ال�شروط القانونية واالجتماعية

المثالية للر�ضاعة الطبيعية.

• المكتب الفدرالي لل�صحة العامة ()BAG

• رابطة جمعية الحليب �سوي�سرا ()LLLCH
• م�ؤ�س�سة ال�صحة العامة �سوي�سرا

• الجمعية الطبية ال�سوي�سرية للأطباء والطبيبات ()FMH

• الرابطة ال�سوي�سرية المهنية لم�ست�شارات التغذية ()SVDE
• الجمعية ال�سوي�سرية لأمرا�ض الن�ساء والتوليد ()SGGG
• االتحاد ال�سوي�سري للقابالت ()SHV

• الجمعية ال�سوي�سرية لم�ست�شارات الأمهات ()SVM
• الجمعية ال�سوي�سرية لطب الأطفال ()SGP

• الجمعية المهنية ال�سوي�سرية لطاقم التمري�ض الن�سائي والرجالي ()SBK
• ال�صليب الأحمر ال�سوي�سري ()SRK

• اللجنة ال�سوي�سرية لليوني�سف UNICEF

Kati Rickenbach

Neuland
Sachcomic zum Thema Stillen und Wochenbett

Au�ruch in ein Leben mit Baby
Die Geburt eines eigenen Babys gleicht dem Au�ruch zu einer Reise mit vielen neuen
Erfahrungen – vor allem, wenn es das erste Mal ist. Einen solchen Au�ruch erleben
Louise und Tom bei der Geburt ihrer Tochter Anna. Der Sachcomic «Neuland» erzählt
von der spannenden Reise der jungen Familie von der Geburt über die vielfältigen
Stationen des Wochenbetts bis hin zur schrittweisen Gestaltung des neuen Alltags.
Die von der Illustratorin Kati Rickenbach einfühlsam gezeichnete und witzig erzählte
Geschichte zeigt die ganze Palette der für diese besondere Lebensphase typischen
Freuden, Fragen und Sorgen. Zusammen mit einer dem Buch beigelegten Broschüre
mit nützlichen Informationen rund um Stillen und Wochenbett bietet «Neuland»
beste Unterhaltung und dient zugleich als Ratgeber für den Start in ein Leben mit Baby.

«Eine praktische und sachkundige
Hilfe für stillende Mütter.»
Dr. med. Nicole Pellaud, Präsidentin
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie

«Dieser Comic ist eine gelungene
Art, das Thema Stillen mal neu
und zeitgemäss zu verpacken.
Wirklich empfehlenswert.»
Sabrina Ramsauer, Präsidentin Berufsverband
Schweizerischer Stillberaterinnen IBCLC

«Das ideale Informationsmedium
für die junge Familie.»
Dr. Franziska Krähenmann, Gynäkologin,
Stillberaterin IBCLC, Universitätsspital Zürich

«Eine wertvolle und obendrein
vergnügliche Hilfe für stillende
Mütter und junge Väter. Die
humorvoll erzählte Geschichte
ist alltagsnah, einfühlsam
und sachkundig.»
Barbara Stocker Kalberer, Hebamme MSc,
Präsidentin Schweizerischer Hebammenverband

«Auch beim dritten Kind für
mich eine sehr informative
und spannende Lektüre.
Die Geschichte erzählt genau,
wie es ist.»
Yvonne Wolfer, dreifache Mutter

«Wissenswertes und Praktisches
rund ums Stillen wird hier auf
anschauliche und humorvolle Art
nähergebracht.»
Norina Wihler, Präsidentin La Leche League
Schweiz

Weitere Informationen sowie Bilder und Leseproben unter www.stillförderung.ch

Ja, gut,
okay ...

... und nachts kommt
er nur noch zweimal!

Ja!

Stillförderung Schweiz
Schwarztorstrasse 87
3007 Bern

Natürlich habe ich ab und zu schon mal eine
Mutter beim Stillen gesehen.

Bitte frankieren

Übers Stillen habe ich mir bis jetzt
keine grossen Gedanken gemacht.

Echt?

Du Glückliche!

Und später, als meine Freundinnen Kinder
Du kannst nicht bestreiten, dass
Muttermilch das Beste für dein Baby ist!
kriegten, wurde übers Stillen diskutiert.

Wir geben keine Daten an Dritte weiter.

Mail

PLZ / Ort

Strasse

Name / Vorname

Organisation

Exemplar(e) französisch

Exemplar(e) deutsch

Haha!

Ich bestelle

Sie?

Halte ich
sie richtig
so ?

Preis CHF 31.00

Nach der
Geburt wird das
Neugeborene
alle zwei
Stunden
gestillt...

Und - schwupps! - bin
ich p lötzlich selber
stillende Mutter!

«Neuland» umfasst den 112-seitigen Comic von Kati Rickenbach und
eine 50-seitige Informationsbroschüre zum Thema Stillen. Das Werk
erscheint im Careum Verlag und ist im Buchhandel erhältlich oder
kann unter contact@stillförderung.ch, www.stillförderung.ch oder mit
der Bestellkarte bestellt werden.

Doch spätestens nach dem Geburtsvorbereitungskurs
habe ich das Thema Stillen und alles, was nach
der Geburt kommt, komplett verdrängt.

Neuland

Da ich nicht direkt
betroffen war, hielt sich
mein Interesse in Grenzen.

Sachcomic zum Thema Stillen und Wochenbett

Also
wirklich!

0330_still_flyer-bestellkarte_fr_RZ.indd 1

Ich bin es leid,
als Rabenmutter
beschimpft zu
werden, nur weil
ich mich nicht
dem Stilldiktat
unterwerfe!!

Ich ﬁnde es egoistisch, nicht zu stillen,
wenn man es rein physiologisch gesehen
eigentlich könnte!

Neuland
Sachcomic zum Thema Stillen und Wochenbett
Kati Rickenbach

30.03.15 13:15
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�شكرا ً جزيال ً
�إن طباعة هذا الكتيب تمت �إتاحتها بف�ضل الدعم المالي من قبل:

ب�صمة النا�شر

م�ؤ�س�سة SANA

النا�شرة :م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة �سوي�سرا

 ,3007 Bern ,Schwarztorstrasse 87هاتف ,0313814966 :فاك�س0313814967 :

البريد الإلكترونيcontact@stillförderung.ch :
المرافقة المخت�صة المجل�س الإ�ست�شاري لم�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة �سوي�سرا

هذا الكتيب متوفر في الألمانية ،الفرن�سية ،الإيطالية ،الإنجليزية ،الإ�سبانية ،البرتغالية،
الألبانية وال�صربية والكرواتية والتركية والتاميلية والعربية.

رابطة االمرا�ض ال�سرطانية �سوي�سرا

الت�شجيع على ال�صحة �سوي�سرا

عنوان المراجعwww.stillförderung.ch ,www.allaiter.ch ,www.allattare.ch :

كانتونات:

©  2016الكتيب والن�ص :م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة �سوي�سرا
© 2016ال�صور :م�ؤ�س�سة الت�شجيع على ال�صحة �سوي�سرا وم�ؤ�س�سة الت�شجيع على
الر�ضاعة �سوي�سرا

Bern, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, N
 idwalden,

Appenzell Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn,
St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Zürich, Zug
Fürstentum Liechtenstein

الر�ضاعة الطبيعية  -انطالقة �صحية �إلى الحياة

م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا
CH-3007 Bern ,Schwarztorstrasse 87
رقم الهاتف ,+410313814966 :الفاك�س+410313814967 :

www.stillförderung.ch ,contact@stillförderung.ch

م�ؤ�س�سة الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية �سوي�سرا

