تغذية طفلك

الرضاعة الصناعية
دائما تحديد كيفية إرضاع طفلك.
ليس من السهل
ً
الرضاعة الطبيعية هي الأفضل لنمو طفلك ونماؤه.
لكن في بعض الأحيان ،ولأسباب طبية أو شخصية،
يستخدم حليب الأطفال الصناعي الذي يتم شراؤه من
المتجر بدلاً من حليب الأم أو بالإضافة إليه.

مستنيرا
خيارا
اتخذي
ً
ً

تأكدي من أن لديك كل المعلومات التي تحتاجينها
مستنيرا .اتصلي بمقدم الرعاية الصحية
خيارا
لتتخذي
ً
ً
أو ممرضة الصحة العامة أو اتصلي بهيلث لينك
بريتش كولومبيا ( )HealthLink BCعلى الرقم .8-1-1
حيث يمكنهم التحدث معك حول فوائد ومخاطر
وتكاليف كل خيار .وإذا قررت استخدام الحليب
الاصطناعي ،فيمكنهم مساعدتك في اختيار النوع
الأفضل لطفلك.

هل تعلمين
منظمة الصحة العالمية ،ووزارة الصحة
الكندية ،وأخصائيو التغذية في كندا ،والجمعية
الكندية لطب الأطفال ،ووزارة الصحة في بريتش
كولومبيا توصي جميعها بإرضاع الأطفال فقط
رضاعة طبيعية خلال الأشهر الستة الأولى.
وبعد أن يبدأ طفلك في تناول الأطعمة العائلية
مهما للتغذية.
مصدرا
الصلبة ،يظل حليبب الأم
ً
ً
وإن أمكن ،استمري في الرضاعة الطبيعية حتى
يبلغ طفلك عامين أو أكثر.
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إذا كنت تستخدمين الحليب
الصناعي
أيضا ،إذا كان
احرصي على الرضاعة الطبيعية
ً
بإمكانك
أعطي طفلك حليب الأم كلما أمكن ذلك .إذا كنت
ترضعين طفلك حليبًا صناعيًا ،فحاولي إعطاءه إلى
أيضا (راجعي مكملات الرضاعة
جانب حليب ثديك
ً
الطبيعية).
إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية حاليًا
ولكنك تأملين في إرضاع طفلك في المستقبل،
فتحدثي مع مقدم الرعاية الصحية حول كيفية الحفاظ
على تدفق الحليب لديك .و حاولي العثور على مدرب
للرضاعة عن طريق جمعية مستشاري الرضاعة
الطبيعية في بريتش كولومبيا (.)bclca.ca

استخدام الحليب الصناعي بأمان
تحدثي مع مقدم الرعاية الصحية أو ممرضة الصحة
العامة أو اتصلي بهيلث لينك بريتش كولومبيا
( )HealthLink BCعلى الرقم  ،8-1-1لمعرفة كيفية
تحضير وتخزين الحليب الصناعي بأمان.
ُتفتش وزارة الصحة الكندية على جميع مستحضرات
الحليب الصناعي للرضع التي يتم شراؤها من المتجر
للتأكد من سلامتها وقيمتها الغذائية .ولكن من الممكن
أن يتعرض الحليب الصناعي للبكتيريا أو أن يفقد
أحد المكونات .للتحقق من عمليات سحب المنتجات
والاشتراك في تنبيهات السلامة ،يمكنك زيارة صفحة
الحكومة الكندية للمخاطر الصحية والسلامة على
الموقع الإلكتروني .healthycanadians.gc.ca

المخاطر
إذا كنت تستخدمين الحليب الصناعي
للأطفال ،فلا تختاري إلا أصناف الحليب الصناعي
صنع من حليب الأبقار المشتراة من المتجر
الم ّ
ُ
صنع من الصويا ،إذا
الصناعي
الحليب
(أو
الم ّ
ُ
كان طفلك لا يستطيع تناول الحليب الصناعي
المعتمد على حليب الأبقار) .لا توفر المشروبات
ُ
الأخرى التغذية التي يحتاجها طفلك.
أبدا الأصناف التالية بديلاً عن
لا تستخدمي ً
الحليب الاصطناعي المخصص للأطفال:
✘ الحليب المبخر أو المكثف
✘ حليب البقر أو الماعز (لا يكون مقبولاً إلا بعد 9
شهرا فقط)
إلى 12
ً

✘ "حليب" المكسرات مثل مشروبات اللوز
والكاجو وجوز الهند

✘ الأنواع الأخرى من "الألبان" مثل مشروبات
الأرز والبطاطس وفول الصويا والقنب

توخي الحذر
استخدام جهاز منزلي
لتحضير حليب الأطفال الصناعي يمكن أن يكون
غير آمن .قد لا يقوم الجهاز بتسخين الماء بدرجة
كافية للقضاء على أي بكتيريا قد يحتويها الحليب
الصناعي ،وقد لا تقوم بتوزيع الكمية المناسبة
من مسحوق الحليب.

أفضل فرصة للرضيع

الخلاصات الهامة
على الرغم من أن حليبب الأم هو
الأفضل ،إلا أن الحليب الصناعي يكون ضروريًا
في بعض الأحيان .إذا كنت بحاجة إلى استخدام
الحليب الصناعي ولكنك تشعرين بعدم الارتياح
أو الذنب حيال القيام بذلك ،فتحدثي مع مقدم
الرعاية الصحية .وتذكري أنه بغض النظر عن
طريقة إرضاع طفلك ،يمكنك استخدام أوقات
الإرضاع لبناء علاقة وثيقة ومحبّة مع طفلك.
في المناطق التي يكون فيها مستوى المنجنيز في
مصدرا آخر للمياه
جدا ،استخدمي
مياه الشرب عاليًا ً
ً
لإعداد الحليب الصناعي للأطفال .لا تشربي أو
تستخدمي المياه التي تغير لونها في تحضير الطعام
أو الحليب الصناعي للأطفال حتى يتم التأكد من
سلامة المياه.

هل تعلمين
إذا كانت لديك مخاوف بشأن مياه
الشرب لديك ،فاتصلي بالسلطات الصحية.
يمكنك زيارة gov.bc.ca/gov/content/
environment/air-land-water/water/waterquality/drinking-water-quality/health.authority-contacts

أفضل فرصة للرضيع
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