مستشفى صديق الطفل

مستشفى العدان -مستشفى صديق الطفل
وحدة الرضاعة الطبيعية-قسم األطفال الخدج

هل يشبع طفلي من حليبي؟
🌼سؤال شائع جدا ً بين األمهات المرضعات.
إليك سيدتي بعض المؤشرات التي تساعدك في اإلجابة على هذا السؤال:
ِ 🌼.
ً
🌸يصبح الطفل هادئا بعد الرضاعة.
🌸.يصبح الثدي لين بعد االنتهاء من الرضاعة.
🌸.يزيد وزن الطفل بصورة طبيعية بعد تعويض فقدان الوزن الذي يحدث لألطفال حديثي الوالدة.
🌸.في األيام االولى بعد الوالدة يسمى حليب االم السرسوب حيث يكون سميكا ً وذو قيمة غذائية عالية ولكن تكون كميته قليلة..
لذا ففي هذه األيام يكون عدد مرات تبول الطفل مرة  -مرتين يومياً.
 🌸.أعتبارا من اليوم الرابع أي بعد بداية انتظام إدرار الحليب ستكون عدد مرات تبول الطفل من  ٨-٦مرات يومياً.
🌸.في الشهر األول يقوم الطفل بإخراج  ٣مرات براز على األقل يوميا ً ويصبح لون البراز أفتح تدريجيا ً حتى يصبح لونه
أصفر غامق .عند اليوم الرابع-بعد الوالدة

 🌼.ما هي العالمات التي تشير أن الرضيع اليحصل على كمية كافية من حليب األم
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معدل التبول أقل من ٦مرات يوميا ً بعداليوم الرابع من عمره
كمية البراز صغيرة ولونه داكن بعد مرور  4ايام من عمره
لون اإلدرار داكن للغاية
 .يتململ الطفل كثيرا ً أو يبدو كسوالً أو ينام سريعا ً بمجرد التقامه الثدي ثم يعود سريعا ً للتململ بمجرد إبعاده عن
الثدي
ال يبدو على الطفل عالمات األرتياح حتى بعد الرضاعة لفترة طويلة تزيد عن الساعة.
اذا لم تشعري ان الثديين أصبحا لينين بعد الرضاعة.
حالةعليك استشارةالطبيب فوراً.
إستمرارالطفل في فقدان الوزن :في هذه ال
ِ
عدم سماع صوت الطفل يبتلع اثناءالرضاعة (ال تقلقي إذا كانت هذه هي العالمة الوحيدة الموجودة الن هناك بعض
األطفال يرضعون في هدوء شديد).
اذا كنت قلقة من أي شيء ال تترددي في سؤال الطبيب او استشاري الرضاعة الطبيعية.

🌸عادة ً يقوم طبيب األطفال أوإستشارية الرضاعةالطبيعية بمالحظة طفلك أثناء إرضاعه وسيتم تزويدك بالنصائح الالزمة
حسب الحاجة إلنجاحها

الخط الساخن لوحدة الرضاعة الطبيعية 96624408
تابعونا على األنستغرام@adannicu :

