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الرضاعة التولیفیة

الرضاعة التولیفیة ھي عندما ترضعي طفلك 
رضاعة طبیعیة بعض الوقت وترضعیھ من 

زجاجة رضاعة بقیة الوقت، سواء بحلیب معصور 
من الثدي أو بحلیب صناعي.

تمكنك الرضاعة التولیفیة من ترك شخص آخر 
یعطي رضیعك رضعة - في اللیل، على سبیل 

المثال أو إذا احتجت للعودة إلى العمل.

تحتاجي إلى االنتظار حتى تستقر الرضاعة 
الطبیعیة جیًدا قبل أن تبدئي الرضاعة التولیفیة.

إذا كنت تستخدمي حلیب صناعي، فإن الرضاعة 
التولیفیة ستقلل من مقدار حلیب الثدي الذي ینتجھ 

جسمك.

إذا كنت عائدة إلى العمل، ابدئي في إعطاء 
الرضاعة التولیفیة بضعة أسابیع قبل عودتك كي 

تمنحي رضیعك فرصة االعتیاد على زجاجة 
الرضاعة.

قدمي لرضیعك رضاعة زجاجة مرة في الیوم 
كبدایة، كي تعطي ثدیك وقًتا للتأقلم.

یمكن أن یأخذ رضیعك وقًتا كي یعتاد على 
الرضاعة من زجاجة. كوني صبورة وال تحاولي 

إعطاء الزجاجة أثناء كون رضیعك متعًبا أو 
جوعان جًدا.

حاولي ضبط روتین برضاعة الزجاجة أو 
الرضاعة الطبیعیة في نفس الوقت من كل یوم.

ع والمتابعة في عبوات كرتون  یأتي حلیب الرضَّ
جاھزة لالستخدام وسھل استعمالھا للرضاعة 

التولیفیة. 

مالحظة ھامة: أفضل طریقة إلرضاع الطفل ھي الرضاعة الطبیعیة، حیث أن حلیب الثدي یوفر الغذاء المتوازن المثالي والوقایة من المرض لطفلك عالوة على العدید من الفوائد غیر التغذویة 
لكٍل من الطفل واألم. نوصي بأن تتحدثي مع أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك عندما تتخذین قرارك بشأن تغذیة طفلك. ینبغي أیًضا طلب المشورة المتخصصة عند االستعداد للرضاعة 

الطبیعیة والمداومة علیھا. إذا اخترِت الرضاعة الطبیعیة، من المھم أن تتناولي غذاء صحي متوازن. تركیبة حلیب الرضع مخصصة لتحل محل حلیب الثدي عندما تختار األمھات عدم القیام 
بالرضاعة الطبیعیة أو إذا كن غیر قادراٍت علیھا لسبٍب ما. سوف یؤدي قرار عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، أو تقدیم تغذیة جزئیة من زجاجة، إلى تقلیل اإلمداد من حلیب الثدي. إذا اخترِت 
ألي سبب عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، تذكري أن ھذا القرار قد یكون من الصعب الرجوع فیھ. كما أن استخدام تركیبة حلیب الرضع لھا تبعات اجتماعیة ومالیة یجب أخذھا في االعتبار. 

ینبغي دائًما تحضیر تركیبة حلیب الرضع، واستخدامھا وحفظھا حسب التعلیمات على الملصق، لتتجنبي المخاطر على صحة الطفل.


