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نشکر األ ّمهات حديثات الوالدة ،وكذلك نیو و لونا والوالدين بیورغون وسيمون والكلبة بالنكو ،الذین یمکن
رٶیتهم يف الصورة.
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أعطوا الطفل أغذیة لها قوامات ومذاقات مختلفة يف السنة األوىل.

أعزائنا اآلباء واأل َّمهات
مخصص لكم لکونکم آبا ًء وأمهاتاً ألطفال رضَّ ع .يتناول الكتيّب الطعام
هذا الكتيّب َّ
والوجبات والتغذية والرعاية خالل السنة األوىل للطفل.
وتستند هذه النصائح إىل التوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بتغذية
الرضّ ع لعام  .2016وميكن االطالع عىل املبادئ التوجيهية عىل موقع مديرية الص ّحة،
.Helsedirektoratet.no/retningslinjer

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول الرضاعة الطبيعية وطعام األطفال والتغذية يف
 Helsenorge.noواملواقع األخرى التي نشري إليها يف الكت ّيب.
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ل تعلمون أ َّن
ه
kحليب األم هو أفضل غذاء للرضيع ،وميكن أن يُعطى الطفل
k
v
يف األشهر الستّة األوىل حليب األم فقط مع مك ِّمالت فيتامني (د) بشكل
مأمون إذا كان الطفل واألم مرتاحان لهذا.
v
الثدي ،فإ َّن حلیب األطفال
 kإذا كانت هناك حاجة لغذاء آخر غري حليب
k
ّ
الصناعي هو البديل الوحيد خالل األشهر األربعة األوىل.

الثدي جید للطفل واألم علی ح ٍّد سواء.
kکام أن رضاعة الطفل جزئیاً من
k
ّ
v
 kإذا كان من الرضوري توفري غذاء إضايف غیر حليب األم بعد بلوغ الطفل
k
v
أربعة أشهر ،ينبغي البدء بإطعامە األطعمة الصلبة.
kوعندما يبلغ الطفل ستّة أشهر من العمر ،ينبغي إعطاؤه أغذية أخرى
k
v
باإلضافة إىل حليب األم أو حلیب األطفال الصناعي (بدائل حلیب األم).
الثدي يف السنة األوىل بأكملها إذا كان ذلك
 kينبغي إعطاء األطفال حليب
k
ّ
v
ممكناً ،بل حتی لفرتة أطول إذا كانت األم والطفل مرتاحان لذلك.
 kسيكون من الحكمة التح ّدث عن هذه النصائح مع العاملني يف مجال الرعاية
k
v
الصح ّية عندما يتعلق األمر بطفلكم بالذات.
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السنة األوىل الها ّمة

يتم وضع الحجر األساس للذة الطعام والشهية للطعام
يف السنة األوىل من حياة الطفل ّ
وعادات األكل الجيدة.
یٶثر التفاعل بني الطفل واألبوین عىل مواقف الطفل من أوضاع الطعام والغذاء .إذ أ َّن األب
واألم واألشقاء وغريهم م َّمن یٶلفون الوسط الذي یعیش فیە الطفل یصبحون مناذج يُحتذى بها،
ولقيمهم ومواقفهم إزاء الغذاء أهمية كبرية للطفل.
إ َّن إعطاء حليب األم فقط املضاف إلیە مك ِّمالت فيتامني (د) للرضیع يف األشهر الستّة األوىل هو
إجرا ٌء آم ٌن وج ّيد إذا كان ذلك مرضیا للطفل واألم .يحتاج بعض األطفال إىل مزید من الغذاء
فضالً عن حليب األم .وميكن عند ذلك إعطاء الطفل حلیب األطفال الصناعي باإلضافة إىل
الثدي خالل األشهر األربعة األوىل .یجب عدم إطعام الطفل األطعمة الصلبة قبل بلوغە
حليب
ّ
كل املواد الغذائيّة األخرى غیر
عمر أربعة أشهر (انظر الصفحة  .)22یُعنی باألطعمة الصلبة ّ
حليب األم أو حلیب األطفال الصناعي.
األطفال الذين يُولدون قبل األوان أو الذين لديهم وزناً منخفضاً عند الوالدة قد یحتاجون أيضا
إلی مك ِّمالت أخرى .سيقوم املستشفى بتقديم إرشادات بشأن ذلك.
اعتبارا ً من سن ستّة أشهر يت ّم بالتدریج البدء بتقدیم األطعمة الصلبة للطفل .يجب أن يكون
غذاء الطفل متنوعاً ،وأن تکون الوجبات منتظمة وکمیّة الغذاء مناسبة لعمر الطفل ومستوى
النشاط لدیه.
صحي وتناول الوجبات جامعياً ،سیکون للنشاط البدين والنوم
باإلضافة إىل ات ّباع نظامٍ غذايئ ّ
الكايف أهمیة لنم ّو الطفل وتطو ّرە علی أفضل وجە ،ولرخاء جميع أفراد األرسة.
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طفل يف األرسة
ال

أفضل غذاء للطفل
الثدي – هو ّ
حليب ّ

حليب األم هو أفضل غذاء للرضیع .الرضاعة الطبيع ّية بجمیع أشکالها  -مبا يف ذلك الرضاعة
الطبيع ّية الجزئية  -مفيدة لك کمرضعة ولطفلك.
یوفّر حليب األم:
pاملغذيّات التي يحتاجها الطفل
p
f
pالحامية من اإلصابة بالعدوى
p
f
 pاملك ّونات املفیدة لتطو ّر الجهاز املناعي
p
f
pالهرمونات واإلنزميات التي تؤثر عىل النضج الفسيولوجي
p
f
حليب األم مفيد لتطو ّر الجهاز املناعي للطفل والدماغ ،ويقلّل من خطر اإلصابة بالعدوى
السكري والسمنة.
ومرض
ّ
الرضاعة الكاملة تعني أن الطفل يُعطى حليب األم فقط ،ال طعاماً أو رشاباً من نوع آخر
باستثناء الفيتامينات أو املغذیّات املعدنیة أو األدوية.
ویکون اإلرضاع الطبیعي للطفل جزئياً إذا كان يُعطى لە حليب األطفال الصناعي باإلضافة إىل
حليب األم الطبیعي.
وطاملا أن الطفل ينمو ويزدهر ،وطاملا كانت األم سعيدة بالرضاعة الطبيع ّية ،فال يوجد أي سبب
الثدي يف األشهر الستّة األوىل.
إلعطاء الطفل طعاماً أو رشاباً آخرا ً غیر حليب
ّ
الثدي للطفل غذا ًء متکامالً والسوائل التي يحتاجها ،باستثناء
خالل هذه الفرتة ،يوفّر حليب
ّ
فيتامني د .إذا ِ
ً
ً
كنت تتّبعین نظاما غذائيا نباتيّاً ،فقد يحتاج الطفل إىل مک ِّمالت غذائیة أخرى.
اقرأي املزيد حول هذا املوضوع يف الصفحة  .14ال يحتاج الطفل إىل کم ّیات إضافية من املاء،
حتى يف املناخات الدافئة.
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الرضاعة الطبيع ّية

تبدأ بعض األمهات بالرضاعة الطبيع ّية بفرتة جیدة قبل ارتحالهن من املستشفى إىل املنزل.
يتم تحفيز إنتاج الحليب بإرضاع
ولکن بالنسبة آلخريات فقد يستغرق األمر وقتاً أطولّ .
الثدي بانتظام.
الطفل من
ّ
تساعد الرضاعة الطبيع ّية علی تکوین رابطة وثیقة وتالمس جلدي بني األم والطفل.
بالنسبة لألم ،تسهم الرضاعة الطبيعيّة يف تقلّص الرحم بشکل أرسع بعد الوالدة وتؤخِّر عودة
الحيض ،وبإمکانها أیضا أن تسهم يف إستعادة وزن ما قبل الحمل .إذا كانت الرضاعة الطبيعيّة
تعمل بشكل جيد ،فإنَّها ميكن أن تساعد أيضا عىل منع اإلصابة باالكتئاب الالحق للوالدة.
الثدي
عىل املدى الطويل ،لألم ،تساعد الرضاعة الطبيع ّية عىل الح ّد من خطر اإلصابة برسطان
ّ
ورسطان املبيض والسكري من النوع الثاين وأمراض القلب واألوعية الدموية .الرضاعة الطبيعيّة
أي يشء.
هي أيضاً صديقة للبيئة وصحيّة وعملية ،وال تكلف ّ
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وضعیة اإلستلقاء :يف هذە الوضعیة تستلقین ِ
أنت والطفل عىل الجنب ،وجسامکام متالصقان.

وضعیة التوأم :یستلقي الطفل علی الجنب تحت ذراعك.

وضعیة املهد الكالسيكية :البطن عيل البطن.
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نصائح

تقديم املشورة للنساء الاليت يرضعن
أطفالهن رضاعة طبیعیة
الثدي (التنظيم الذايت) ،ولكن بعض
ینبغي أن يق ّرر املولود نفسه متى يريد أن يرضع من
ّ
الرضّ ع ینعسون کثیراً بحيث يجب تحفيزهم عىل الرضاعة.
يجب أن يرضع األطفال حديثي الوالدة يف كثري من األحيان .ميكن أن تتالحق وجبات الغذاء
تباعاً فتصبح 'حلقات الرضاعة الطبيعيّة' بدالً من وجبات منفصلة .املعدة صغرية جدا ً يف املراحل
املبكرة من العمر .فمن الطبيعي أن يأكل الطفل من  12-8م ّرات أو أكرث يف فرتة  24ساعة خالل
األسابيع القليلة األوىل .بعد ذلك ینخفض عدد الوجباتتدريجياً بالنسبة للكثريين .إذا كانت
زيادة الوزن للطفل طبيعية ،فإن ذلك یعني أنە یحصل عىل ما يكفي من الغذاء .من الصعب
الثدي.
معرفة مقدار الحليب الذي يُعطى للطفل الذي یرضع من
ّ
وهو عىل األرجح یرشب من  800-600ملیلیرت خالل فرتة  24ساعة.
إذا نشأت مشاكل بسبب الرضاعة الطبيع ّية ،أو كنت ترغبین يف الحصول عىل بعض التوجيه،
تحديث مع القابلة أو مم ّرضة خدمات الصحة العامة عند قیامهن بزيارات منزلية ِ
لك أو يف مرکز
صحة األم والطفل (.)helsestasjon
ميكنك الحصول عىل نصائح جيدة وإرشاد شخيص عرب املوقع .Ammehjelpen.no
اعرثي علی وضعیة مناسبة وجيدة للرضاعة الطبیعیة
ِ
طفلك جیدا ً بحیث یتالصق بطناکام .يجب أن يكون أنف الطفل يف نفس ارتفاع حلمة
احتضني
الثدي .سيؤدي قیامك بتمسيد الحلمة علی فم الطفل إلی إطالق منعكس البحث لدیە .وهذا
ّ
كل من الحلمة والهالة بشکلٍ جيد.
يساهم يف فتح الطفل لفمە عىل وسعە فیتمکّن من إلتقاط ٍّ
تقنية الرضاعة الصحيحة مهمة من أجل متکین الطفل من رشب الحليب وتجنیب األم احتقان
الحلمتین.
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هل ِ
لديك ما يكفي من الحليب؟
الثدي .إذا كان
الثدي وعرب تدفّق الحليب من
يت ّم تحفيز إنتاج الحليب بقیام الطفل بالرضع من
ّ
ّ
الطفل يعطي إشارات بأنه يحتاج إىل ٍ
مزيد من الغذاء ،عىل سبيل املثال عن طريق إظهار أنّە
نه ٌم علی غیر العادة أو اإلستيقاظ بعد ٍ
وقت قصريٍ من الوجبة السابقة ،ميكنيك أن تزیدي من
ثدیك لیزداد إنتاج الحليب ِ
تواتر إرضاعە من ِ
عندك .هذە تس ّمی بأیّام زیادة اإلنتاج وقد تدوم
بضعة أيام.
بالثدي ،أو ینخفض إنتاج الحلیب.
يف بعض األحيان يبدي الطفل اهتامماً أقل
ّ
كل
وعندذاك من املهم االستمرار يف الرضاعة الطبيعيّة بتواتر كبري وتقديم كال الثديّني للطفل يف ّ
وجبة یتناولها .يف هذە الحالة سیزید إنتاج الحليب ِ
عندك.
هل ِ
لدیك فائضاً من الحلیب؟
ِ
عم يرشبه الطفل ،ميكنيك ض ّخ الحليب من الثديّین وتجميده
إذا كان
انتاجك للحليب یزید َّ
الثدي ملدة تصل إىل ستّة أشهر يف املج ّمدة (الفریزر)
إلستخدامه الحقًا .ميكن تخزين حليب
ّ
وملدة  5-3أيام يف الثالجة.
ال ترتددي يف التربع بالحليب الزائد لحديثي الوالدة يف املستشفى .علی املوقع
الثدي يف الرنويج .هنا
 Ammehjelpen.noیمکنيك العثور علی قامئة بجميع بنوك حليب
ّ
ميكنيك أيضاً العثور عىل معلومات حول وسائل تقليل كم ّية الحليب إذا وجديت أن إنتاج الحلیب
الزائد یشکل مشكلة ِ
لك.
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وضعیة اإلتكاء إلی الوراء :اتكئي قلیال إلی الوراء وضعي الطفل علی جسمك بحیث یکون البطن علی البطن.

وضعیة املهد املعدَّلة :ادعمي ظهر الطفل
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املص لدی الطفل.
هذا يحفّز منعکس ّ

صحي ومتن ّوع لألم
نظام غذايئ ّ
الصحي واملتنوع واتّباع ارشادات التغذية
يجب عىل النساء املرضعات تناول الطعام والرشاب
ّ
العادية للسكان.
إذا ِ
كنت تأكلین األسامك الدهنية أو تتناولین األحامض الدهنية من نوع أوميغا ( 3علی شكل
زيت كبد سمك القدّ ،زيت الطحالب أو غريها من املك ِّمالت الغذائ ّية) ،فإ َّن هذا سيزيد من
الثدي .هذه األحامض الدهنية مهمة لتطو ّر الدماغ
كم ّية الحموض الدهنية أوميغا  3يف حليب
ّ
والجهاز العصبي لدی الطفل .أل َّن الحمل والرضاعة الطبيعيّة ترتكان أثرا ً فادحاً عىل احتياطي
ِ
الحديد يف الجسم ،يجب ِ
حصولك عىل كميّة كافية من الحديد يف فرتة الرضاعة
عليك التأكد من
الطبيع ّية .املصادر الجيدة للحديد هي الخبز الكامل (األسمر) واللحوم الخالية من الدهون
واألسامك والفول والعدس والبازالء .وجبات الطعام املك ّونة من الخرضاوات والفاكهة الغنية
الثدي .العطش
بفيتامني  Cتزيد من امتصاص الحديد يف الجسم ومن نسبة فيتامني  Cيف حليب
ّ
مؤش جيّد عىل کمیّة السوائل التي تحتاجین إلیها.
هو ِّ
املرشوبات الصح ّية هي املياه وأنواع الحليب قليل الدسم والعصري و شاي الفاكهة .إذا ِ
كنت
تأكلین کم ّیات قلیلة من أطعمة محدَّدة مثل األسامك و  /أو منتجات اللنب ،فقد تکونین بحاجة
خاص علی
إىل تناول مک ِّمالت غذائیة .اقرأي املزيد عن املغذيّات التي يجب أن تحريص بشکل ّ
تناولها مبا فیە الکفایة يف فرتة الرضاعة الطبيعيّة علی املوقع .Helsenorge.no
النظام الغذايئ النبا ّيت
لكل من البالغني
ميكن أن يغطي النظام الغذايئ النبايت الجيد التكوين الحاجة إلی املواد املغذيّة ٍّ
واألطفال من جميع األعامر.
إذا ِ
كنت تتّبعین نظاماً غذائياً نباتيا کامالً (النظام الغذايئ نبايت) وترضعین طفلك من ثدیك،
فستحتاجین ِ
أنت والطفل إلی مک ّمالت غذائیة من فيتامني  ،B12وفيتامني  Dواليود .يحتوي
زيت الطحالب عىل األحامض الدهنية أوميغا  3وميكن استخدامها بدالً من زيت كبد سمك
القد.
اقرأي املزيد عن الوجبات الغذائ ّية النبات ّية علئ الصفحة  Helsenorge.noوعن املك ِّمالت
الغذائ ّية عند ( Helsepersonell for plantebasert kostholdاملوظفون الصحيون
قائم عىل النباتات ) (.)Hepla.no
نظام غذا ٍّيئ ٍ
من أجل ٍ
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صحي ومتنوع مفيد لكل من األم والطفل يف فرتة الرضاعة الطبيعية.
نظام غذايئ ّ
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ِ
بطفلك إذا ِ
احصيل عىل املساعدة من ٍ
كنت قد رشبتي مرشوبات كحولیة.
شخص بالغ آخر ليعتني

ال ضري من اختيار شاي الفاكهة ،ولكن احريص عىل أن تکون املرشوبات الساخنة بعیدة عن متناول الطفل.
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الكحول والسجائر والكافیني واألدوية
ينسل النيكوتني والكافيني والكحول واملواد املخدرة والعديد من األدوية إلی حليب األم وميكن
ّ
أن تؤثر عىل الطفل .نادرا ً ما تشکل األدوية عائقاً أمام الرضاعة الطبيع ّية .إسأيل الصيدلية أو
الطبيب عن ذلك أو راجعي املوقع .Tryggmammamedisin.no
احرتيس من القهوة والشاي واملرشوبات األخرى التي تحتوي عىل الكافيني ،مثل الکوال
ومرشوبات الطاقة .تج ّنبي تناول أكرث من كوبني يومياً .الفواكه أو شاي نبتة الخزامی هي بدائل
جيدة .ال يُنصح بتناول شاي الرضاعة بالش ّمر.
يجب ِ
عليك تج ّنب تناول الكحول يف األسابيع الستّة األوىل بعد تاریخ والدة الطفل املتوقع،
ِ
وتقييد تناول املرشوبات الكحولية الحقاً .بعد تناولك ٍ
لكأس من النبيذ أو البرية (وحدة واحدة
من الكحول) ينبغي ِ
عليك االنتظار ثالث ساعات قبل إرضاع الطفل .ينخفضمستوى الكحول
ِ
جسمك بشكلٍ طبيعي.
الثدي بنفس املعدل الذي ينخفضفيه مستوى الكحول يف
يف حليب
ّ
ال یبقی الكحول مخ َّزناً يف الحليب .ولذلك ليس من الرضوري ض ّخ الحليب والتخلص منه (ما
مل يكن ِ
لديك فائضاً يف الحليب) قبل القیام بالرضاعة الطبيعيّة مرة أخرى .قد یجعل الكحول
الطفل أكرث شعورا ً بالنعاس ،ولكنە ميكن أيضا أن یٶثر سلباً علی نوم الطفل وأکلە .وهذا قد
يكون له تأث ٌري سلبي عىل منو الطفل.
ِ
ِ
حياتك ،يجب علیکام تجنب التدخني واستخدام السعوط.
أنت بشکل خاص ،ولكن أيضاً رشيك
إذا ِ
كنت غري قادرة عىل التوقف ،فإنه مع ذلك من املفيد إرضاع الطفل رضاعة طبيعية أل َّن
اآلثار الصحيّة اإليجابية للرضاعة الطبيعيّة هي واسعة جدا ً ومهمة .دعي الوقت یميض ألطول
فرتة ممكنة بني التدخني أو استخدام السعوط والرضاعة من الثدي .هناك وسائل مساعدة جيدة
ِ
مساعدتك عىل اإلقالع عن التدخني.
یمکنها
اقرأي املزيد علی املوقع .Helsenorge.no
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حليب األطفال الصناعي

یعطى للرضیع حليب األطفال الصناعي (بدیل حليب األم) بد ًءا من الوالدة إذا مل تكن الرضاعة
الثدي وکانت هناك حاجة إلعطائە مزیداً من
تم إعطاء الطفل حليب
الطبيع ّية ممكنة .إذا َّ
ّ
ً
الثدي حتى سن
حليب
مع
جنب
إىل
ا
جنب
األم
حلیب
بدائل
فقط
الطفل
الغذاء ،يجب إعطاء
ّ
أربعة أشهر.

وإذا کان الطفل یُعطی حليب األطفال الصناعي ،استمري يف ذلك حتى يبلغ عمر الطفل سنة
الثدي باإلضافة إىل حليب األطفال الصناعي للطفل إذا أحببتي .وينبغي
واحدة .أعطي حليب
ّ
إعطاء الطفل الذي يُعطى لە حليب األطفال الصناعي فقط ،أغذیة صلبة من سن أربعة أشهر
من أجل أن یتع َّود الطفل علی مختلف املذاقات .لحليب األطفال الصناعي نفس املذاق طوال
الثدي يكون مذاقه مثل مذاق ما تأكلە األم من طعام.
الوقت ،يف حني أ َّن حليب
ّ
الثدي .أنه يحتوي
يت ّم إنتاج حلیب األطفال الصناعي بحیث یکون أقرب ما ميكن إىل حليب
ّ
عىل جميع العنارص الغذائ ّية الالزمة ،ولك ّنە يفتقر إىل املك ّونات النشطة املوجودة يف حليب
الثدي ،ولو بکمیات قلیلة ،باإلضافة إىل حلیب األطفال الصناعي للطفل
الثدي .إن إعطاء حليب
ّ
ّ
هو جيد لە .لزيادة إنتاج الحليب أو اإلبقاء علی کمیتە  ،ينبغي أن ترضعي الطفل من كال الثديّني
قبل إعطاءە حلیب األطفال الصناعي.
أیضا األطفال الذین یحصلون علی حلیب األطفال الصناعي ،ینبغي أن یقرروا بأنفسهم متی
سيأكلون ،لذا کوين عىل ب ّينة من إشارات الطفل .ض ِّمي الطفل إلی جسمك بشکلٍ محکم،
ِ
جلدك علی متاس مع جلده .اتّبعي جيدا ً التعليامت املوجودة عىل العبوة
ويُستحسن أن يكون
وتأكدي من أ ّن حلمة زجاجة الطفل سليمة .أحميل الزجاجة بشكل أفقي إىل ح ٍّد ما بحيث
يكون من السهل عىل الطفل أن يأخذ فواصل خالل تناول الوجبة (تسمى ب 'التغذية البطيئة
بالزجاجة' ،اقرأي املزيد حول ذلك علی املوقع  .) Ammehjelpen.noقومي بإنهاء الوجبة
عندما يعطي الطفل إشارة تفيد بأنه قد شبع .إذا ِ
كنت تستخدمین زجاجة اإلرضاع ،استخدمي
حلمة بعد ٍد قليل من الثقوب بحیث یضطر الطفل إلی بذل مجهود إلمتصاص الحليب ،بالضبط
الثدي.
مثل ما يجب علیە القيام به عندما يرضع من
ّ
اقرأي املزيد علی املوقعین Helsenorge.no

و .Mattilsynet.no
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القرب والتواصل البرصي يخلقان رابطة قویة بینکام.

بحمل زجاجة الرضاعة يف وضعٍ أفقي ،یتمکن الطفل من التحکّم بالکم ّیة.

تغذية الطفل بوسطة الکوب هو ٌ
ترتسخ الرضاعة الطبيعية.
بديل جيد للتغذية بالزجاجة حتى َّ
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الثدي ،وجميع األطفال بحاجة إىل مك ِّمالت فيتامني (د).
هناك القليل من فيتامني (د) يف حليب
ّ
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فيتامني د

ِ
لرضیعك .ينبغي إعطاء جميع الرضَّ ع يومياً مك ِّمالت غذائیة من فيتامني (د)
مهم
فيتامني (د) ٌّ
من عمر أربعة أسابيع.
فيتامني (د) موجود بشكل طبيعي يف األسامك الدهنیة وميكن لە أن یتشکّل يف الجلد عند
تع َّرضه ألشعة الشمس .نسبة فيتامني د يف حليب األم منخفضة .ويُوىص بإعطاء فيتامني (د)
خاص
علی شكل زيت كبد سمك الق ّد أو قطرات فيتامني  Dلجميع الرضَّ ع .هذا مه ٌّم بشكل ّ
الثدي ویتعرضون ألشعة الشمس بدرجة قليلة.
لألطفال الذين يرضعون من
ّ
ملعقة صغرية ملیئة من زيت كبد سمك الق ّد ( 5مل) تحتوي علی الکم ّیة املوىص بها من
فيتامني  Dوهي  10ميكروغرام .ابدأي بنصف ملعقة صغرية (حوايل  2.5مل) من س ّن أربعة
أسابيع ،وزيدي الکمیّة تدريجياً إىل  5مل يف س ّن ستّة أشهر .اتّبعي التعليامت عىل الزجاجة عند
استخدام فيتامني  Dعلی شکل قطرات.
يحصل أطفال اآلباء واألمهات من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ،عىل سبيل املثال ،عىل قطرات
فيتامني (د) مجاناً يف املركز الصحي.
ال ينبغي إعطاء الطفل أكرث من ما مجموعه  25ميكروغرام من فيتامني (د) يومياً أل َّن هذا قد
يكون ضارا ً مع مرور الوقت .لذلك ،ال تعطي الطفل زيت كبد سمك الق ّد سویّة مع فيتامني D
علی شکل قطرات أو غريها من املك ِّمالت الغذائ ّية.
يحتوي حلیب األطفال الصناعي عىل ما يقرب من  1ميكروغرام من فيتامني  Dلكل  100مل
من حليب األطفال الصناعي املخفّف متاماً .تحتوي بعض أنواع عصيدة األطفال أيضا عىل
فيتامني د .إذا أعطي الطفل حليب األطفال الصناعي و/أو عصيدة الطفل املضاف إليها فيتامني
(د) ،ميكنيك أن تعطي له كمية أقل من زيت كبد سمك الق ّد أو فيتامني  Dعىل شكل قطرات.
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هل يحتاج الطفل إىل املزيد من الطعام؟

بالنسبة لألطفال الذين يعطون حليب األم فقط (رضاعة طبيع ّية بالكامل) ،ال يوجد أي سبب
للبدء بإعطاء الطفل غذا ًء آخراً قبل بلوغە س ّتة أشهر من العمر ،طاملا أن الطفل ينمو ویزدهر.
الثدي عن طريق
إذا كان الطفل يحتاج إىل املزيد من الطعام ،حاويل أوال زيادة كميّة حليب
ّ
إرضاعە أكرث من املعتاد ،ومن کال الثدیین .الرضاعة الطبيع ّية يف الليل وسيلة فعالة لزيادة
إنتاج الحليب .إذا كان الطفل ال يزال يبدو جائعاً بعد بضعة أيام ،یمکنکم ،بعد بلوغ الطفل
أربعة أشهر من العمر ،البدء بحذر بإعطائە کمیّات قلیلة من الطعام الصلب .األطعمة الصلبة
هي أفضل من حليب األطفال الصناعي ،ألنها متكن الطفل من التع ّود علی مختلف املذاقات
وتکوینات األطعمة.
العالمات التي تدل عىل أن الطفل قد يحتاج إىل املزيد من الطعام قبل بلوغه سن س ّتة أشهر:
pعدم ازدياد الوزن أو عدم منو الطفل بقدر ٍ
كاف.
p
f
 pيبدو الطفل جائعاً حتى بعد الرضاعة املتكررة لیالً ونهارا ً عىل حد سواء.
p
f
pيظهر الطفل اهتامماً واضحاً باملواد الغذائ ّية األخری
p
f
ناضج مبا فيه الكفاية للتعامل مع األطعمة الصلبة:
ظهور عالمات تشیر إلی أن الطفل ٌ
pتحکم جیّد بالرأس
p
f
pميكنە الجلوس واالنحناء إىل األمام.
p
f
 pبإمكانه أن يعطي إشارات بأنه شبعان ،عىل سبيل املثال ،عن طريق إدارة رأسه بعيدا ً.
p
f
pيتمكن من اإلمساك بالطعام ويحاول جلبه إىل ف ّمە.
p
f
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ميكن للطفل أن يجلس وأن ميط بجسمە إىل األمام.

تعلیق لرشح الصورة؟

دعي الطفل یشارك بنشاط يف الوجبة.
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ميكن للطفل أن یمسك الطعام بيده وأن یقربە من فمە.
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ستّة أشهر

الطفل یبلغ ستّة شهور من العمر

الثدي أو حليب
عندما يبلغ الرضيع س ّتة أشهر ،فإنە يحتاج إىل أغذية صلبة باإلضافة إىل حليب
ّ
األطفال الصناعي لیغطي حاجتە للطاقة واملواد الغذائیة.
ومن الجيد أن يُعطى الطفل حليب األم كأه ّم غذاء للعام األول بأكمله ،وح َّبذا لو يستمر ذلك
الثدي حتى إذا أعطي للطفل علی م ّر الوقت
ملدة أطول .لذلك ،استمري يف إعطاء الطفل حليب
ّ
أنواعاً أخری من الغذاء .ينبغي أن یتم تغذیتە باألطعمة الصلبة تدريجياً وأن يت ّم زيادة الکمیّة
يتمىش مع احتياجات الطفل واإلشارات التي يرسلها .لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 8-6
مبا ّ
أشهر ،یکفي تقدیم  3-2وجبات لهم یومیاً .بدءا ً من عمر تسعة أشهر ،ميكن إعطاء الطفل 4-3
وجبات يومياً باإلضافة إىل من  2-1وجبة خفيفة عند االقتضاء.
ابدأي بإعطائه وجبات صغرية جداً.
ميكن أن تتكون الوجبات األوىل من مج َّرد ملعقة صغرية .وينبغي أن يكون األطفال قادرين عىل
حواسهم عندما يُعطون طعاماً جديدا ً .لذلك ،استخدمي ما يكفي من الوقت وافسحي
استخدام ّ
ويتحسس ویتذ َّوق الطعام .األطفال الذين یتع َّودون علی األغذیة
املجال للطفل لريى ویش َّم
َّ
حساسیة
أقل
یصبحون
الصلبة،
األطعمة
بتناول
یبدأون
حاملا
مختلفة
التي لها قوام ومذاقات
ّ
تجاە الطعام يف سنوات الطفولة الالحقة.
ال توجد قاعدة محدَّدة لنوع الطعام الذي ينبغي أن يبدأ به الطفل .يف البداية ،ينبغي أن یكون
الطعام مهروساً ومائعاً تقريباً .قد يكون من الطبيعي أن یبدأ املرء بإعطاء الرضیع عصيدة
الثدي أو حليب األطفال
رقيقة ،بطاطا أو خرضوات مهروسة من التي ميكن خلطها مع حليب
ّ
الصناعي .قدِّمي للطفل أنواعاً مختلفة من األطعمة ،وقدِّمي لە هذه األطعمة مرارا ً.
إذا كان الطفل مرتدّدا ً ،انتظري بضعة أيام وحاويل م ّرة أخرى .يجب ِ
عليك عدم إجبار الطفل
لطيف وجمیل من
مزيج ٌ
علی تناول الغذاء إطالقاً .دعي الطفل یشارك بنشاط يف الوجبةٌ .
الترصف هو السامح للطفل أن یتناول الطعام بنفسه وأن یُوضع لە الطعام عىل امللعقة.

 25األغذية ووجبات الطعام للرضّ ع

وجبة العشاء
مبرور الوقت یمکن استکامل کمیّات صغرية جدا ً من البطاطا والخرضوات املهروسة باللحوم
واألسامك والفاصوليا والعدس أو البازالء .فهذا يوفّر للطفل وجبة تحتوي عىل الربوتني وتغذية
كافية .توفِّر الخرضوات فيتامينات ها َّمة ،وعىل سبيل املثال ،فإ َّن الجزر والقرنبيط والربوکويل
جيدة لهذا الغرض .كبديل للبطاطا ،ميكن إعطاء الطفل األرز الکامل ال َح ّب أو املعكرونة
املصنوعة من القمح الکامل .ال ترتددي يف خلط قليلٍ من السمن النبايت أو الزيت يف الطعام.
تج ّنبي امللح واألطعمة املالحة ،ألن كِىل الطفل مل یکتمل تطو ّرها بعد.
العصیدة واألطعمة املصنوعة من الخبز
الثدي فيە نسبة قلیلة من الحديد،
حليب
الجسم.
يف
يُولد الطفل مع احتياطي من الحديد
ّ
وبعد مرور حوايل ستّة أشهر ،یصبح احتياطي الطفل من الحديد منخفضاً .ولذلك ،يجب أن
يحتوي الغذاء األ َّول الذي یُعطی للطفل ما يكفي من الحديد .إذا قمتم بإعداد العصيدة
بأنفسكم ،استخدموا الدقيق الغني بالحديد ،عىل سبيل املثال ،دقيق الشوفان والقمح الكامل
والدخن .حاولوا أن تن ّوعوا بإستخدام أنواع مختلفة من الحبوب .وعاد ًة ما تحتوي عصيدة
األطفال املنتجة صناعياً عىل الحديد امل ُضاف.
وميكن أيضاً البدء بتقدیم الخبز للطفل عندما يصبح قادرا ً عىل مضغ قطع الخبز .استخدمي
الخبز الكامل (األسمر) مع السمن النبايت الطري ،ورشائح الطعام الغنية بالحديد ،مثل باتیە
الكبد ورشائح اللحم قلیلة الدهن والسمك ومعجون الخضار ،مثل معجون الفول ومعجون
العدس أو زبدة الجوز .ال يحتاج الطفل إلی األطعمة الحلوة املذاق مثل املرىب والشوكوالته.
تزید املواد الغذائية الغنية بفيتامني  Cالتي تضاف للعصيدة ووجبات الخبز من امتصاص
الجسم للحديد .ومن األمثلة عىل هذە املواد الغذائية هناك الربتقال والكيوي والفراولة
والخزامی والكشمش األسود والفلفل الحلو واللفت ،والقرنبيط ،والربوکويل.
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حواسە :النظر  -اللمس  -التذ ّوق.
دعوا الطفل یستخدم ّ

قدِّمي للطفل أنواعاً مختلفة من األطعمة ،وقدِّمي لە هذه األطعمة مرارا ً.
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أكياس الضغط
رمبا یکون استعامل ما یس ّمی بأکیاس الضغط من أجل حفظ غذاء األطفال الجاهز ّ ً
حل
تحل أكياس
عملیاً عند السفر وکطعام مختلف عن الطعام اليومي العادي ،ولكن يجب أن ال َّ
محل الغذاء العادي يف کثی ٍر من األحيان .ال يساعد الغذاء املحفوظ يف الكيس عىل
الضغط َّ
یمتص الطعام ملعدتە مبارشة
تطوير املهارات الحركية املستخدمة لتناول الطعام أل َّن الطفل َّ
وال یمضغە .کام أ َّن الطفل بهذە الطریقة ال یخترب رائحة الطعام ومظهرە ولونە .وباإلضافة إىل
ذلك ،ميكن للطفل أن یتلقی كم ّية كبرية ال لزوم لها من الطاقة (السعرات الحرارية) عىل مدى
فرتة قصري ٍة وهذا قد یسبب السمنة .وأکیاس الضغط ذات املحتوی الحل ّو ميكن أن تكون ضا َّرة
لص ّحة األسنان.
الغذاء الذي يجب علیکم أن ترتیّثوا يف إعطاءە للطفل
هناك بعض األطعمة التي یجب علیکم أن ترتیّثوا يف إعطاءها للطفل .يجب َّأل يعطى األطفال
الذين تقل أعامرهم عن سنة واحدة حليب البقر العادي كمرشوب أو يف العصيدة ،أل َّن حليب
البقر فقیر بالحديد .ميكن استخدام كميات صغرية من حليب البقر يف إعداد الغذاء يف وقت
أبکر ،بدءا ً من عمر عرشة أشهر .بدءا ً من هذا العمر ،ميكن تقدیم قلیل من اللنب الرائب أو
الحليب الحامض (تقريباً  50مل يومياً) لألطفال .و بدءا ً من عمر سنة واحدة ميكن لألطفال
رشب الحليب قليل الدسم أو الحليب الخايل من الدسم طاملا کان منوهم عادياً.
ينبغي تج ّنب استخدام العسل متاما خالل السنة األوىل بسبب خطر اإلصابة باملرض الخطري
املعروف تحت اسم التس ّمم السجقي للرضَّ ع ( .)spedbarnsbotulismeوينبغي أيضاً
أن ال يُعطى للطفل الخضار الغنیة جدا ً بالنرتات مثل السبانخ و سلطة الروکوال و الشمندر و
واملكسات والفول
نبات القراص .وينبغي تج ّنب األطعمة الصغرية الحجم والقاسیة مثل العنب
ّ
السوداين وقطع الخرضاوات أو الفواكه ألنها ميكن أن تبقی عالقة يف القصبة الهوائية .تج ّنبوا
إعطاء الطفل حليب األرز وكعك األرز ،واحذرو القرفة والزبيب.
اقرأي املزيد عن الطعام املأمون لألطفال الصغار يف الصفحة .Matportalen.no
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إذا ظهرت لدی الطفل ر َّدة فعل عند تناول الطعام

مم
عندما يأكل الطفل طعاماً مل یأکلە من قبل ،فقد يكون عرضة لإلصابة باإلمساك أو اإلسهال َّ
قد یٶدي إلی تقیح مٶخرتە نتیجة لذلك.
وتذ ّمر الطفل أو ظهور طفح جلدي لدیە أو ردود الفعل يف جهازە التنفيس قد تکون عالمات
معي من الطعام.
الحساسیة ض ّد نوع ّ ٍ
عىل َّ
حساسية الطعام
حساسية الطعام وفرط َّ
َّ
الثدي ومتى تبدأین بتقدیم األطعمة األخرى ،تنطبق عىل جميع
حليب
حول
النصائح
نفس
ّ
حساسية الطعام .ميكن استخدام حلیب
األطفال ّ
الحساسية أو فرط ّ
بغض النظر عن خطر ّ
األطفال الصناعي العادي ،أيضاً إذا كان هناك خطرا ً كبريا ً من الحساسية (علی األقل أحد األبوین
حساسية).
أو أحد األشقاء لديه َّ
حساسية ضد حليب البقر ،فمن املستحسن استخدام
إذا ت َّم تشخيص الطفل بأنە یعاين من َّ
حليب األطفال الصناعي املحلل باملاء الذي يُشرتى من الصيدلية للرشب ويف إعداد الطعام،
بالتشاور مع الطبيب .إذا كانت األم ترضع ،يجب علیها هي أيضاً أن تتجنب الحليب أو بروتني
أقل من سنة
حليب البقر .عدم تحمل الالكتوز هو يشء ناد ٌر لدی األطفال الذین عمرهم ّ
واحدة.
أي البيض
الحساسية خالل السنة األوىلّ ،
وينبغي إعطاء جميع الرضَّ ع طعاماً ميكن أن يسبب ّ
واملكسات والفول السوداين واملحار وفول الصويا والقمح .وهذا ينطبق أيضاً
واألسامك والحليب
ّ
ً
ً
الحساسية
من
ا
ري
كب
ا
ر
خط
هناك
كان
إذا
الحساسية.
من
للمعاناة
عرضة
هم
عىل أولئك الذين
َّ
ض ّد الفول السوداين (األطفال الذين يعانون من أكزميا خطرية أو الحساسية ضد البيض أو
كليهام) ،ینبغي اختبار هذه األطعمة بالتشاور مع الطبيب.
الحساسية الغذائيّة من قبل الطبيب ،يجب تج ّنب هذه
الحساسية أو فرط ّ
إذا ت َّم تشخيص ّ
األنواع من األطعمة .تحدّثوا إىل مم ّرضة أو طبيب إذا كنتم تخططون إلستبعاد مواد غذائیة
ها َّمة.
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تحديّات صغرية وكبرية

ارتجاع املعدة
األطفال الجوعى ميكنهم أن یأكلوا برسعة فيبتلعون الكثري من الهواء .هذا الهواء يجب أن
يخرج ،ولكن أل َّن العضلة العارصة يف املعدة ضعيفة خالل السنة األوىل من العمر ،فمن املمكن
أن یشکل ارتجاع املعدة مشكلة للطفل .قد تکون هناك حاجة إىل تجشؤ قوي للطفل لطرد
الهواء الزائد بعد وجبة الطعام .قد يساعد أيضاً بهذا الخصوص إبقاء الجزء العلوي من جسم
الطفل عالیاً عندما یکون مستلقیاً عن طريق رفع طرف الرسير حیث یکون الرأس قلیالً.
اإلمساك
الثدي علی الحصول علی نبيت جرثومي معوي وهضم جيدین .وغالبا ما یتغ َّوط
یساعد حليب
ّ
الثدي فقط بشکل متكرر خالل األسابيع األوىل .الحقا یتغ َّوط
األطفال الذين یرضعون من
ّ
أقل .بالنسبة للبعض ،قد مت ّر من
معظم األطفال يومياً ،ولكن هذا ميكن أيضاً أن يحدث بتواتر ّ
سبعة إىل عرشة أيام بني املرة واألخری .طاملا أن زيادة الوزن مرضية والطفل علی ما یرام ،فإ َّن
هذا يعترب عادياً .یجب َّأل یعطی لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط أي يشء آخر غري
حلیب األم والفيتامينات ،ولذلك یجب عدم إعطائهم عصري اإلجاص وخالصة املالت (الشعیر
النابت) وما شابە.
يكون اإلمساك أكرث شيوعاً عندما يُعطى األطفال حليب األطفال الصناعي .لذلك ميكنكم
محاولة تغيري نوع حليب األطفال أو محاولة إعطاء الطفل خالصة املالت أو عصري اإلجاص.
تأكّدي من أ َّن الطفل لديه ما يكفي للرشب ،ويُفضَّ ل إعطائە املاء .منتجات الحبوب الكاملة
والفواكه والتوت والخرضاوات غنیة باأللياف الغذائيّة ،وينبغي أن تكون جزءا ً من النظام الغذا ّيئ
الیومي للطفل حاملا يبدأ الطفل بأكل األطعمة الصلبة .وهناك الكثري من أنواع الخبز األبيض
والبسكويت واملعكرونة واملع َّجنات املصنوعة من الدقيق الناعم التي ميكنها أن تس ّبب اإلمساك.
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اإلسهال
اإلسهال هو الحاجة للت ّربز بشکل متک ِّرر وحيث یکون قوام الرباز رخوا ً ومائیاً ،وغالبا ما يکون
اإلسهال بسبب عدوى فريوسية أو بكتريية يف األمعاء .إذا بدا الطفل خائرا ً وتراجعت حالته
بطبيب أو مم ّرضة خدمات الصحة العا ّمة .قد یصاب
العا ّمة واستم َّر اإلسهال عندە ،اتصيل
ٍ
األطفال الذين يعانون من اإلسهال بالجفاف برسعة وبالتايل فمن املهم أن تُعطى لهم ما يكفي
وربا
من السوائل (حليب
ّ
الثدي ،حليب األطفال الصناعي ،املاء املخلوط مع عصري التفاح)َّ ،
املحلول الكهربايئ الذي یمکن رشاٶە من الصيدلية .األطعمة الجيدة واملفیدة لألطفال هي
التفّاح املبشور ،هريس العنبية ،الجزر املهروس واألرز.
األطفال الذين یسمنون بشکل مفرط
الثدي فقط ،فليس هناك ما يدعو للقلق إذا زاد وزنە .ميكن
إذا كان يُعطى للطفل حليب
ّ
الثدي دون أن یعني ذلك أنهم سیکونون عرضة
حليب
بتناول
ممتلئة
ألجسام الرضَّ ع أن تصبح
ّ
للسمنة يف املستقبل .بل عىل العكس من ذلك ،إذ یمکن أن متنع الرضاعة الطبيع ّية حدوث
السمنة الحقاً يف سنوات الطفولة.
إذا كان الطفل يكسب قدرا ً كبريا ً من الوزن بعد تقديم نوع آخر من الطعام لە ،فمن املهم أن
يعطى له غذا ًء صحياً ومتنوعاً مبقادیر صحیحة .يجب عدم فرض نظام غذايئ علی الطفل بقصد
النحافة .مبرور الزمن حیث يبدأ الطفل بالتح ّرك أكرث ،فإن زيادة الوزن لدیە ستكون أبطأ.
األطفال القلیيل األكل
بعد البدء بتقدیم أنواع أخرى من الطعام للطفل ،فمن السهل أن یصبح املرء قلقاً إذا كان
خاص لألطفال الذين يأكلون قلیال أن یکون
الطفل يأكل ّ
مم كان متوقعاً .ومن املهم بشكل ّ
أقل َّ
الطعام صحياً ومغذیّاً ،ويحتوي عىل ما يكفي من الحديد .قد تبدو الوجبات الغذائیة صغیرة،
ولكن دیسیلرتا ً واحدا ً أو أكرث قليالً يع ُّد وجبة كافية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 12-6
شهرا ً.
وقت ٍ
يجب إعطاء الرضَّ ع ما يكفي من الوقت لتناول الطعام .أیقظي الطفل يف ٍ
كاف قبل تناول
الطعام للتأكد من أنه مستيقظ متاماً عند بدءە بتناول وجبتە الغذائیة .ال ترتدَّدي يف خلط
القليل من الزيت أو السمن النبايت يف عشاء الطفل .العصیر والبسكويت وغريها من األطعمة
واملرشوبات الحلوة تحتوي عىل عد ٍد قليل من العنارص الغذائيّة وميكنها أن تدمر شهيّة الطفل
الصحي الذي هو بحاج ٍة إلیە للنم ّو والتطو ّر.
للغذاء
ّ
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نصائح حول النم ّو الصحي وتطو ّر الوزن
ِ p
f
الثدي للطفل يف السنة األوىل بأكملها وحبّذا لو استم ّریتي يف ذلك ملدة أطول.
أعط حليب
p
ّ
f
pعند استخدام حليب األطفال الصناعي ،تأكّدي من أن كم ّية مسحوق الحلیب هي وفقاً
p
للتعليامت وال تقومي أبدا ً بتخفیف ترکیز حليب األطفال الصناعي.
f
 pانتبهي إىل إشارات الطفل ،مبا يف ذلك عند تقديم حليب األطفال الصناعي للطفل .ال
p
مم يحتاج إليه من الطعام.
تضغطي عىل الطفل لکي یتناول أكرث َّ
ِ p
f
الثدي
حليب
غیر
واملرشوبات
األطعمة
بتناول
یبدأ
أعط الطفل املاء لکرس عطشە عندما
p
ّ
وحليب األطفال الصناعي.
ِ p
f
أعطە الفواكه الطازجة والتوت بدالً من العصري .تج ّنبي إعطاء الطفل العصري أو الرشاب يف
p
زجاجة اإلرضاع.
f
pقدِّمي للطفل منتجات الحبوب الکاملة و الخرضوات والفاصوليا والعدس.
p
f
 pتج ّنبي تقديم األطعمة الحلوة والدهنية مثل الكعك والبسكويت واآليس كريم والوجبات
p
الخفيفة واملرشوبات الحلوة.
f
pات ّبعي روتینات جيدة تتضمن أوقاتاً ثابتة لتناول وجبات الطعام والنوم.
p
f
 pش ِّجعي الطفل علی النشاط البدين وأحريص علی أن يكون الطفل نشطاً بدنياً.
p
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األرسة تتناول الطعام سوية

وجبات الطعام الج ّيدة هي مصدر للمتعة واإلحساس باإلنتامء والرفاهية.
بغض النظر عن حجم العائلة ،سیساعد املزاج اإليجايب
والعائالت قد تكون كبرية أو صغريةّ .
واستخدام الوقت الكايف عند تناول وجبات الطعام علی اکتساب معایشات جيدة وتحفيز
الشه ّية وتعزیز التعلم والتنشئة االجتامعية لدی الطفل.
يجب أن يق ِّرر الطفل نفسە كم يريد أن يأكل ،ولكن بعد األشهر القليلة األوىل من التنظيم
الذايت يجب عىل اآلباء واألمهات أن يق ّرروا ماذا ومتى سيأكل الطفل .وبالنسبة لألطفال الذين
الثدي الطعام واألمان واملواساة للطفل .مبرور الوقت ،عندما يبدأ الطفل بتناول
يرضعون ،يوفّر
ّ
أطعمة أخری ،فمن املهم أن نتذكّر أن الطعام يجب َّأل يستخدم كشكل من أشكال العزاء
أو املكافأة .إذا نشأت مشاكل عویصة فيام يتعلق بالطعام أو الوجبات ،ينبغي عليكم طلب
املساعدة من مرکز الص ّحة العا ّمة.
تناول بروتينات ثابتة ووجبات منتظمة يوفّر شعورا باألمان ویتیح إمکانیة التنبؤ يف الحياة
اليومية .وقد یساعد التشجيع والتعليقات اإليجابية أثناء تناول الوجبات علی منع حدوث
املشاكل املرتبطة باألغذية واألكل ،ويسهم يف اکتساب عادات األكل الجيدة مبکرا ً منذ مرحلة
الطفولة.
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اقرأوا املزید
kیحتوي املوقع  Helsenorge.noعلی الكثري من النصائح املحددة آلباء
k
v
وأمهات األطفال الرضَّ ع .هنا یمکنکم البحث علی سبیل املثال عن الكلامت
مثل الرضَّ ع ،الرضاعة الطبيع ّية ،حليب األطفال الصناعي ،طعام األطفال،
املشورة الغذائيّة أو النظام الغذايئ النبايت .کام أنك ستجدین هنا معلومات
بشأن استخدام السعوط والتدخین وتناول املرشوبات الكحولية واألدوية أثناء
ِ
قیامك بإرضاع طفلك من ثديك .هنا
ميكنك أيضاً الحصول عىل نصائح غذائية
مح َّددة للنساء الحوامل والنساء املرضعات والرضَّ ع.
v
kیق ّدم املوقع  Matportalen.noنصائح عا ّمة حول األغذیة املأمونة وما يجب
k
ِ
علیك أن تكوين حذرة منه.
v
kیق ّدم املوقع  Ammehjelpen.noاملشورة واملعلومات العملية حول
k
الرضاعة الطبيعيّة لدعم األم لکي ترضع طفلها من ثدیها طاملا أنها ترغب
يف ذلك .ميكنكم من خالل  Ammehjelpen.noالعثور عىل ُمسا ِعدات
الرضاعة الطبيعيّة م َّمن ميكنه َّن أن یوفر َّن لك َّن التوجيه الشخيص عن طريق
ِ
ميكنك أيضا الحصول عىل مساعدة من طرف
الهاتف أو عرب الربيد اإللكرتوين.
( ammehjelpsgruppenمجموعة دعم الرضاعة الطبيعيّة) علی الفيسبوك.
v
kتنرش صفحة Helsedirektoratet.noمعلومات للعاملني يف مجال الرعاية
k
الصحيّة .هنا توجد كتيّبات إعالمیة عن الرضاعة الطبيعيّة واستخدام حلیب
األطفال الصناعي بالعدید من اللغات( .اليونيسف و مبادرة املستشفيات
املالمئة لألطفال يف اململكة املتحدة (.)BFHI UK
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